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1 Apresentação 

O Relatório Final 04 – Diretrizes e Programa de Melhoria da Oferta do Transporte Público faz parte do 
contrato originado no processo 2011/104261, com a concorrência internacional no 01/2011 e contrato 
no 16/2012. Este contrato é desenvolvido em parceria com o Banco Mundial, através do projeto no BR-
T1166, empréstimo ATN/OC-12415-BR – SDP N0001. 

O relatório está estruturado em cinco capítulos: Apresentação, Diretrizes, Programas, Avaliação e 
Anexos. 

O Capítulo 2 – Diretrizes apresenta um sumário das diretrizes consideradas para a elaboração do 
programa de melhorias. 

O Capítulo 3 – Programas apresenta o conteúdo dos programas propostos para a melhoria da oferta do 
transporte coletivo de João Pessoa, englobando os programas de transporte coletivo, transporte não 
motorizado, transporte motorizado individual e carga e descarga. 

O Capítulo 4 – Avaliação do Programa de Melhoria do Transporte Coletivo de João Pessoa apresenta os 
elementos de avaliação socioeconômica e de emissões de gases de efeito estufa (GEE), gerados a partir 
das simulações de demanda considerando os cenários futuros e as situações com e sem a implantação 
do programa de melhoria proposto. 

O Capítulo 5 – Anexo apresenta as figuras com os carregamentos previstos para as linhas troncais do 
sistema de transporte coletivo proposto, considerando a simulação de demanda nos horizontes de 2012 
e 2032. 
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2 Diretrizes 

As principais diretrizes relacionadas ao Programa de Melhoria de Oferta do Transporte Público de João 
Pessoa são as seguintes: 

1. Promoção da priorização do transporte público no sistema viário; 
2. Ampliação da participação do transporte público na divisão modal;  
3. Integração do transporte não motorizado ao transporte público;  
4. Apoio a projetos de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;  
5. Desenvolvimento institucional e capacitação profissional para a gestão dos programas;  
6. Informações sobre transporte e mobilidade;  
7. Monitoramento das emissões de GEE – Gases de Efeito Estufa e de outros impactos ambientais 

decorrentes do uso do transporte motorizado e mecanismos de controle dos impactos 
ambientais provocados pelo transporte motorizado; 

8. Redução dos custos de operação do transporte coletivo. 

A primeira diretriz será perseguida com a adoção do sistema tronco-alimentado com implantação de 
corredores exclusivos ou preferenciais para o transporte coletivo sobre o sistema viário, conforme será 
apresentado no capítulo seguinte. 

A segunda diretriz é consequência da melhoria na qualidade do transporte público, possibilitando que 
mais usuários migrem do transporte individual para o coletivo. 

A terceira e quarta diretriz estão previstas nas medidas propostas para o sistema de bicicletas e mesmo 
o deslocamento a pé, também objeto do próximo capítulo. 

A quinta e sexta diretriz estão previstas no capítulo a seguir, quando são relacionadas medidas para a 
melhoria do sistema de controle, monitoramento e comunicação com o usuário do transporte coletivo. 

A sétima diretriz será apresentada numa revisão deste relatório. 

A oitava diretriz está inserida no contexto da reestruturação da rede de transporte, através da adoção 
do sistema tronco-alimentado, utilização de veículos de maior capacidade, aumento da velocidade 
comercial média do transporte coletivo, aumento da captação de usuários e outras decorrentes da 
implantação do programa de melhoria preconizado neste estudo. 
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3 Programas 

3.1 Transporte Coletivo 

3.1.1 Rede de Transporte Coletivo 

Conforme apresentado no Relatório Final 03 – Diagnóstico e Prognóstico, a rede de transporte coletivo 
atual de João Pessoa apresenta a característica de possuir uma maioria de linhas radiais para o centro, 
passando por corredores radiais consolidados. No entanto, como também foi apresentado no citado 
relatório, a demanda apresenta características cada vez mais “perimetrais”, ou seja, ligando regiões da 
cidade sem necessidade de passagem pela Área Central. 

A característica radial da rede atual foi acentuada pelo fato de que, até 2008, o Terminal Varadouro 
(Área Central) era o único lugar da rede em que era possível realizar integração entre linhas municipais 
sem o pagamento de nova tarifa. Assim, um morador de um bairro sem linha direta para a Av. Epitácio 
Pessoa ou para a região da orla marítima tinha que pegar uma linha radial para o Terminal Varadouro e 
trocar para uma linha com itinerário que atendesse o seu destino. 

Ainda lembrando as principais conclusões do relatório anterior, diversos estudos anteriores para o 
sistema de transporte coletivo de João Pessoa propuseram a implantação de priorização dos ônibus 
sobre o sistema viário nos principais eixos viários. Além disso, os estudos alertaram para a modificação 
do perfil da demanda, passando de um comportamento radial para o centro, para um comportamento 
diametral ou transversal, com o desenvolvimento de novas regiões com oferta de empregos, como o 
entorno da Av. Pres. Epitácio Pessoa e os bairros da orla marítima. 

O prognóstico apresentado naquele relatório aponta para a continuidade do processo de 
descentralização dos empregos na Área Central, com aumento da participação das áreas na orla 
marítima. Por outro lado, também deve ser mantido um ritmo acelerado de ocupação da região sul 
como local para residência de classes baixa e média/baixa. 

Estes fatos combinados tendem a aumentar o desejo de viagem dos usuários com origem na região sul e 
destino nas áreas na orla marítima, considerando a hora pico da manhã. 

Desta forma, foi desenvolvida uma rede alternativa para o sistema de transporte coletivo de João 
Pessoa prevendo a adoção de um sistema tronco-alimentado de linhas. 

Denomina-se sistema tronco-alimentado ou rede tronco-alimentada um modelo de organização da 
operação das linhas de ônibus existentes em uma determinada região da cidade, onde há a interrupção 
do itinerário de um conjunto de linhas (ou seccionamento) em um local físico (terminal) com a 
transferência dos usuários que desejam continuar sua viagem para outro conjunto de linhas que realiza 
a articulação do terminal com as outras áreas da cidade, com ou sem acréscimo tarifário. 

Um sistema tronco-alimentado constitui-se numa forma de organização da rede de transporte onde se 
procura concentrar demandas distribuídas (representada pelo atendimento dos bairros periféricos) em 
um local, visando sua distribuição através de linhas com demanda mais concentrada, portanto, 
potencializando o uso de veículos com maior capacidade de transporte e permitindo a organização do 
atendimento dos polos de atração com um menor número de linhas e oferta regularizada. 

Além disso, um sistema tronco-alimentado permite a concentração de demanda de forma a tornar 
viável o atendimento de destinos secundários, oferecendo para todos os bairros da região de captação 
do terminal um leque maior de destinos. 

No caso de João Pessoa foi adotado o modelo denominado “concentrador e difusor”, contando com 
integrações distribuídas no corredor. 

Neste modelo, o sistema tronco-alimentado concentra a demanda para uma ligação principal, porém, 
são criadas outras opções, além do atendimento ao eixo radial, na forma de ligações intersetoriais. 
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Assim, o terminal passa a ter uma função de difusão da demanda, servindo como ponto de conexão e 
entrelaçamento da rede de linhas.  

Este modelo pode gerar uma elevação da acessibilidade à cidade, com uma única tarifa, para a 
população da bacia de captação. 

Figura 1 – Esquema do modelo tronco-alimentado “concentrador e difusor” 
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Em combinação com o modelo anterior, no modelo de integrações distribuídas no corredor, além de 
prever um terminal de transferência no início do corredor, são adotadas estações de transferência ao 
longo do seu eixo viário de desenvolvimento, onde se dá a integração de outras linhas que não tem 
origem na bacia de captação do terminal. 

É um modelo que maximiza a concentração de demanda no eixo troncal. Este modelo pode ser 
adaptado ao modelo difusor com linhas atendendo outros eixos viários, como é o caso da rede proposta 
para João Pessoa. 

Figura 2 – Esquema do modelo tronco-alimentado “concentrador e difusor” com integrações distribuídas no corredor 
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A região Sul do município de João Pessoa concentra a residência da maioria dos usuários do sistema de 
transporte coletivo, conforme apontado no Relatório Final 03 – Diagnóstico e Prognóstico. Desta forma, 
a implantação do sistema tronco-alimentado está concentrada na organização do serviço nesta região. 

A rede proposta prevê a implantação de cinco terminais de integração e a adoção de corredores de 
ônibus junto ao canteiro central em três eixos viários, sendo dois radiais (Av. Cruz das Armas e ligação 
Mangabeiras – Centro) e um perimetral (Av. Pres. Epitácio Pessoa). 
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São três terminais de integração na região sul, um terminal na área central e um na região norte. 

A rede de linhas atual, composta por 85 linhas (61 radiais, 15 circulares, 7 diametrais e 2 alimentadoras), 
passará na rede proposta para 67 linhas, sendo 32 alimentadoras, 21 troncais e 14 remanescentes. 

Na montagem da rede proposta foram considerados os itinerários das atuais linhas mais importantes, 
além de analisados os principais destinos apontados na matriz de viagens. 

A tabela e figuras a seguir mostram a rede proposta, com a codificação preliminar das linhas propostas e 
a correspondência com as linhas atuais. 

Tabela 1 – Relação de linhas propostas e correspondência com a rede atual 

Linha 
Nova 

Função Term. Bairro Term. Bairro/ 
Central 

Term. Bairro/ 
Central 

Cod. da linha 
formadora 

Nome da linha formadora 

AA01 Alimentadora Aeroclube     510 Tambaú via Tamandaré 

AA02 Alimentadora Aeroclube     513 Tambaú/Bessa 

AA03 Alimentadora Aeroclube     603 Bessa 

AA04 Alimentadora Aeroclube     521 Bessa 

AA05 Alimentadora Aeroclube     600 Bessa Shopping 

500 Tambaú 

AA06 Alimentadora Aeroclube     509 João Agripino 

512 Bairro São José 

TA01 Troncal Aeroclube Central   511 Tambaú Rui Carneiro 

521 Bessa 

509 João Agripino 

512 Bairro São José 

500 Tambaú 

TA02 Troncal Aeroclube Central   510 Tambaú via Tamandaré 

513 Tambaú/Bessa 

TA03 Troncal Aeroclube Central   504 Mandacaru 

TA04 Troncal Aeroclube Central   602 Ilha do Bispo 

603 Bessa 

600 Bessa Shopping 

TA05 Troncal Aeroclube Central   506 Bairro dos Estados 

516 Bairro dos Estados 

TA06 Troncal Aeroclube Central   604 Bairro dos Ipês via Ayrton 
Senna 

AC01 Alimentadora Cruz das Armas     104 Bairro das Indústrias 

1001 Bairro das Indústrias- 
Mandacaru 

AC02 Alimentadora Cruz das Armas     101 Grotão 

AC03 Alimentadora Cruz das Armas     105 Cidade dos Funcionários 

110 Jardim Planalto 

AC04 Alimentadora Cruz das Armas     102 Costa e Silva 

AC05 Alimentadora Cruz das Armas     114 Grotão via Funcionários 

116 Engenho Velho/Gramame 

AC06 Alimentadora Cruz das Armas     115 Distrito 

AC07 Alimentadora Cruz das Armas     A101 Grotão João Paulo II 

(Continua) 
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Tabela 1 – Relação de linhas propostas e correspondência com a rede atual 
(Continuação) 

Linha 
Nova 

Função Term. Bairro Term. Bairro/ 
Central 

Term. Bairro/ 
Central 

Cod. da linha 
formadora 

Nome da linha formadora 

AC08 Alimentadora Cruz das Armas     103 Gramame 

AC09 Alimentadora Cruz das Armas     113 Gramame 

AI01 Alimentadora 
Interterminal 

Cruz das Armas Mangabeira   5120 Valentina/Epitácio 

1519 Valentina/Cruz das Armas 

1500 Circular 

5100 Circular 

5605 Mangabeira Shopping 

AI03 Alimentadora 
Interterminal 

Cruz das Armas Dois de 
Fevereiro 

  1510 Circular 

5110 Circular 

TC01 Troncal Cruz das Armas Central   104 Bairro das Indústrias 

101 Grotão 

105 Cidade dos Funcionários 

110 Jardim Planalto 

5120 Valentina/Epitácio 

1519 Valentina/Cruz das Armas 

102 Costa e Silva 

114 Grotão via Funcionários 

116 Engenho Velho/Gramame 

115 Distrito 

A101 Grotão João Paulo II 

106 Geisel via Cruz das Armas 

103 Gramame 

113 Gramame 

TC02 Troncal Cruz das Armas Aeroclube   1001 Bairro das Indústrias- 
Mandacaru 

TI02 Troncal Cruz das Armas Dois de 
Fevereiro 

  1502 Geisel / Alto do Mateus 

1510 Circular 

5110 Circular 

5120 Valentina/Epitácio 

1519 Valentina/Cruz das Armas 

201 Ceasa 

517 Castelo Branco 

2501 Colinas do Sul / Rangel via 
Epitácio 

5201 Colinas do Sul / Epitácio 
via Rangel 

TI01 Troncal Interterminal Cruz das Armas Mangabeira   1500 Circular 

5100 Circular 

5605 Mangabeira Shopping 

AD02 Alimentadora 2 de Fevereiro     118 Muçumagro/ Paratibe 

AD04 Alimentadora 2 de Fevereiro     120 Muçumagro /Pq. do Sol 

(Continua) 
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Tabela 1 – Relação de linhas propostas e correspondência com a rede atual 
(Continuação) 

Linha 
Nova 

Função Term. Bairro Term. Bairro/ 
Central 

Term. Bairro/ 
Central 

Cod. da linha 
formadora 

Nome da linha formadora 

AD05 Alimentadora Dois de 
Fevereiro 

    2501 Colinas do Sul / Rangel via 
Epitácio 

5201 Colinas do Sul / Epitácio 
via Rangel 

AI02 Alimentadora 
Interterminal 

Dois de 
Fevereiro 

Mangabeira   2300 Circular 

3200 Circular 

5120 Valentina/Epitácio 

1519 Valentina/Cruz das Armas 

AD03 Troncal 2 de Fevereiro     208 Cristo-Vale das Palmeiras 

TD01 Troncal Dois de 
Fevereiro 

    601 Bessa 

202 Ernesto Geisel 

2300 Circular 

3200 Circular 

204 Cristo 

5204 Cristo Shopping 

AM01 Alimentadora Mangabeira     301 Mangabeira/ Pedro II 

5600 Mangabeira – Shopping 

209 Cidade Verde via Rangel 

2514 Mangabeira 

5206 Mangabeira 

AM02 Alimentadora Mangabeira     302 Cidade Verde 

514 Mangabeira VII 

203 Mangabeira 

209 Cidade Verde via Rangel 

AM03 Alimentadora Mangabeira     303 Mangabeira/ Pedro II 

2515 Mangabeira 

5210 Mangabeira 

AM04 Alimentadora Mangabeira     118 Muçumagro/ Paratibe 

AM05 Alimentadora Mangabeira     5603 Mangabeira VII 

3507 Cidade Verde 

5307 Cidade Verde 

AM06 Alimentadora Mangabeira     3510 Bancários 

5310 Bancários 

201 Ceasa 

AM07 Alimentadora Mangabeira     2307 Penha Rangel / Pedro II 

3207 Penha Pedro II / Rangel 

AM08 Alimentadora Mangabeira     I007 Penha/Cabo Branco - 
Cidade Recreio 

AI04 Alim. Interterminal Mangabeira 2 de Fevereiro   107 Jose Américo 

AI05 Alim. Interterminal Mangabeira Cruz das Armas   106 Geisel via Cruz das Armas 

(Continua) 
  



Consórcio Oficina – Setec International – Setec Hidrobrasileira 
RF 04 – Diretrizes e Programa de Melhoria da Oferta do Transporte Público  

10 

 

Tabela 1 – Relação de linhas propostas e correspondência com a rede atual 
(Continuação) 

Linha 
Nova 

Função Term. Bairro Term. Bairro/ 
Central 

Term. Bairro/ 
Central 

Cod. da linha 
formadora 

Nome da linha formadora 

TI03 Troncal Mangabeira Dois de 
Fevereiro 

  203 Mangabeira 

202 Ernesto Geisel 

2300 Circular 

3200 Circular 

209 Cidade Verde via Rangel 

5605 Mangabeira Shopping 

2514 Mangabeira 

5206 Mangabeira 

2515 Mangabeira 

5210 Mangabeira 

201 Ceasa 

208 Cristo-Vale das Palmeiras 

2501 Colinas Sul/Rangel via Ep. 

5201 Colinas Sul/Ep. via Rangel 

TI04 Troncal Mangabeira Dois de 
Fevereiro 

Cruz das Armas 118 Muçumagro/ Paratibe 

107 Jose Américo 

120 Muçumagro /Pq. do Sol 

TM02 Troncal Mangabeira Central   301 Mangabeira/ Pedro II 

301 Mangabeira/ Pedro II 

301 Mangabeira/ Pedro II 

2300 Circular 

3200 Circular 

3507 Cidade Verde 

5307 Cidade Verde 

3510 Bancários 

5310 Bancários 

2307 Penha Rangel / Pedro II 

3207 Penha Pedro II / Rangel 

TM03 Troncal Mangabeira     514 Mangabeira VII 

5120 Valentina/Epitácio 

1519 Valentina/Cruz das Armas 

2514 Mangabeira 

5206 Mangabeira 

2515 Mangabeira 

5210 Mangabeira 

3507 Cidade Verde 

5307 Cidade Verde 

3510 Bancários 

5310 Bancários 

2307 Penha Rangel / Pedro II 

3207 Penha Pedro II / Rangel 

(Continua) 
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Tabela 1 – Relação de linhas propostas e correspondência com a rede atual 
(Continuação) 

Linha 
Nova 

Função Term. Bairro Term. Bairro/ 
Central 

Term. Bairro/ 
Central 

Cod. da linha 
formadora 

Nome da linha formadora 

TM04 Troncal Mangabeira     5600 Mangabeira – Shopping 

5603 Mangabeira VII 

109 Eliminada   Central   109 Rua do Rio 

2 Remanescente   Central   2 Róger 

3 Remanescente   Central   3 Jaguaribe 

304 Remanescente   Central   304 Castelo Branco /Pedro II 

503 Remanescente   Central   503 Treze de Maio 

505 Remanescente   Central   505 Bairro dos Ipês 

520 Remanescente   Central   520 Altiplano/Epitácio 

701 Remanescente   Central   701 Alto do Mateus- Acesso O. 

A002 Remanescente   Central   A002 Alto Róger 

I004 Remanescente       I004 Valentina/Praia do Sol 

I008 Remanescente       I008 Valentina / Mangabeira 

I009 Remanescente       I009 Boa Esp./Colinas Sul II 

401 Rem. c/ porta à esq.   Central   401 Altiplano 

402 Rem. c/ porta à esq.   Central   402 Torre 

507 Rem. c/ porta à esq.   Central   507 Cabo Branco 

Figura 3 – Rede proposta 
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Figura 4 – Linhas alimentadoras da rede proposta 

 

Figura 5 – Linhas troncais da rede proposta 
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Figura 6 – Linhas remanescentes da rede proposta 

 

A tabela e figura a seguir mostram a rede de linhas alimentadoras e troncais que operam no Terminal 
Cruz das Armas. 

Tabela 2 – Relação de linhas que operam no Terminal Cruz das Armas 

Linha 
Nova 

Função Term. Bairro Term. Bairro/ 
Central 

Term. Bairro/ 
Central 

Cod. da linha 
formadora 

Nome da linha formadora 

AC01 Alimentadora Cruz das Armas     104 Bairro das Indústrias 

1001 B. Indústrias- Mandacaru 

AC02 Alimentadora Cruz das Armas     101 Grotão 

AC03 Alimentadora Cruz das Armas     105 Cidade dos Funcionários 

110 Jardim Planalto 

AC04 Alimentadora Cruz das Armas     102 Costa e Silva 

AC05 Alimentadora Cruz das Armas     114 Grotão via Funcionários 

116 Engenho Velho/Gramame 

AC06 Alimentadora Cruz das Armas     115 Distrito 

AC07 Alimentadora Cruz das Armas     A101 Grotão João Paulo II 

AC08 Alimentadora Cruz das Armas     103 Gramame 

AC09 Alimentadora Cruz das Armas     113 Gramame 

(Continua) 
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Tabela 2 – Relação de linhas que operam no Terminal Cruz das Armas 
(Continuação) 

Linha 
Nova 

Função Term. Bairro Term. Bairro/ 
Central 

Term. Bairro/ 
Central 

Cod. da linha 
formadora 

Nome da linha formadora 

AI01 Alimentadora 
Interterminal 

Cruz das Armas Mangabeira   5120 Valentina/Epitácio 

1519 Valentina/Cruz das Armas 

1500 Circular 

5100 Circular 

5605 Mangabeira Shopping 

AI03 Alimentadora 
Interterminal 

Cruz das Armas Dois de 
Fevereiro 

  1510 Circular 

5110 Circular 

TC01 Troncal Cruz das Armas Central   104 Bairro das Indústrias 

101 Grotão 

105 Cidade dos Funcionários 

110 Jardim Planalto 

5120 Valentina/Epitácio 

1519 Valentina/Cruz das Armas 

102 Costa e Silva 

114 Grotão via Funcionários 

116 Engenho Velho/Gramame 

115 Distrito 

A101 Grotão João Paulo II 

106 Geisel via Cruz das Armas 

103 Gramame 

113 Gramame 

TC02 Troncal Cruz das Armas Aeroclube   1001 B. Indústrias- Mandacaru 

TI02 Troncal Cruz das Armas Dois de 
Fevereiro 

  1502 Geisel / Alto do Mateus 

1510 Circular 

5110 Circular 

5120 Valentina/Epitácio 

1519 Valentina/Cruz das Armas 

201 Ceasa 

517 Castelo Branco 

2501 Colinas Sul/Rangel via Ep. 

5201 Colinas Sul/Ep. via Rangel 

TI01 Troncal Interterminal Cruz das Armas Mangabeira   1500 Circular 

5100 Circular 

5605 Mangabeira Shopping 

TI05 Troncal Interterminal Cruz das Armas Dois de Fev. Mangabeira  Nova 

TI06 Troncal Interterminal Cruz das Armas Aeroclube    Nova 

AI05 Alim. Interterminal Mangabeira Cruz das Armas   106 Geisel via Cruz das Armas 

TI04 Troncal Mangabeira Dois de 
Fevereiro 

Cruz das Armas 118 Muçumagro/ Paratibe 

107 Jose Américo 

120 Muçumagro /Pq. do Sol 
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Figura 7 – Linhas do Terminal Cruz das Armas 

 

A tabela e figura a seguir mostram a rede de linhas alimentadoras e troncais que operam no Terminal 
Dois de Fevereiro. 

Tabela 3 – Relação de linhas que operam no Terminal Dois de Fevereiro 

Linha 
Nova 

Função Term. Bairro Term. Bairro/ 
Central 

Term. Bairro/ 
Central 

Cod. da linha 
formadora 

Nome da linha formadora 

AI03 Alimentadora 
Interterminal 

Cruz das Armas Dois de 
Fevereiro 

  1510 Circular 

5110 Circular 

TI02 Troncal Cruz das Armas Dois de 
Fevereiro 

  1502 Geisel / Alto do Mateus 

1510 Circular 

5110 Circular 

5120 Valentina/Epitácio 

1519 Valentina/Cruz das Armas 

201 Ceasa 

517 Castelo Branco 

2501 Colinas Sul/Rangel via Ep. 

5201 Colinas Sul/Ep. via Rangel 

TI05 Troncal Interterminal Cruz das Armas 2 de Fevereiro Mangabeira  Nova 

AD01 Alimentadora Dois de 
Fevereiro 

    1502 Geisel / Alto do Mateus 

202 Ernesto Geisel 

AD02 Alimentadora 2 de Fevereiro     118 Muçumagro/ Paratibe 

AD04 Alimentadora 2 de Fevereiro     120 Muçumagro /Pq. do Sol 

(Continua) 
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Tabela 3 – Relação de linhas que operam no Terminal Dois de Fevereiro 
(Continuação) 

Linha 
Nova 

Função Term. Bairro Term. Bairro/ 
Central 

Term. Bairro/ 
Central 

Cod. da linha 
formadora 

Nome da linha formadora 

AD05 Alimentadora Dois de 
Fevereiro 

    2501 Colinas Sul/Rangel via Ep. 

5201 Colinas Sul/Ep. via Rangel 

AI02 Alimentadora 
Interterminal 

Dois de 
Fevereiro 

Mangabeira   2300 Circular 

3200 Circular 

5120 Valentina/Epitácio 

1519 Valentina/Cruz das Armas 

AD03 Troncal 2 de Fevereiro     208 Cristo-Vale das Palmeiras 

TD01 Troncal Dois de 
Fevereiro 

    601 Bessa 

202 Ernesto Geisel 

2300 Circular 

3200 Circular 

204 Cristo 

5204 Cristo Shopping 

AI04 Alim. Interterminal Mangabeira 2 de Fevereiro   107 Jose Américo 

TI03 Troncal Mangabeira Dois de 
Fevereiro 

  203 Mangabeira 

202 Ernesto Geisel 

2300 Circular 

3200 Circular 

209 Cidade Verde via Rangel 

5605 Mangabeira Shopping 

2514 Mangabeira 

5206 Mangabeira 

2515 Mangabeira 

5210 Mangabeira 

201 Ceasa 

208 Cristo-Vale das Palmeiras 

2501 Colinas do Sul / Rangel via 
Epitácio 

5201 Colinas do Sul / Epitácio 
via Rangel 

TI04 Troncal Mangabeira Dois de 
Fevereiro 

Cruz das Armas 118 Muçumagro/ Paratibe 

107 Jose Américo 

120 Muçumagro /Pq. do Sol 
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Figura 8 – Linhas do Terminal Dois de Fevereiro 

 

A tabela e figura a seguir mostram a rede de linhas alimentadoras e troncais que operam no Terminal 
Pedro II. 

Tabela 4 – Relação de linhas que operam no Terminal Pedro II 

Linha 
Nova 

Função Term. Bairro Term. Bairro/ 
Central 

Term. Bairro/ 
Central 

Cod. da linha 
formadora 

Nome da linha formadora 

AI01 Alimentadora 
Interterminal 

Cruz das Armas Mangabeira   5120 Valentina/Epitácio 

1519 Valentina/Cruz das Armas 

1500 Circular 

5100 Circular 

5605 Mangabeira Shopping 

5110 Circular 

TI01 Troncal Interterminal Cruz das Armas Mangabeira   1500 Circular 

5100 Circular 

5605 Mangabeira Shopping 

TI05 Troncal Interterminal Cruz das Armas 2 de Fevereiro Mangabeira  Nova 

AI02 Alimentadora 
Interterminal 

Dois de 
Fevereiro 

Mangabeira   2300 Circular 

3200 Circular 

5120 Valentina/Epitácio 

1519 Valentina/Cruz das Armas 

(Continua) 
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Tabela 4 – Relação de linhas que operam no Terminal Pedro II 
(Continuação) 

Linha 
Nova 

Função Term. Bairro Term. Bairro/ 
Central 

Term. Bairro/ 
Central 

Cod. da linha 
formadora 

Nome da linha formadora 

AM01 Alimentadora Mangabeira     301 Mangabeira/ Pedro II 

5600 Mangabeira – Shopping 

209 Cidade Verde via Rangel 

2514 Mangabeira 

5206 Mangabeira 

AM02 Alimentadora Mangabeira     302 Cidade Verde 

514 Mangabeira VII 

203 Mangabeira 

209 Cidade Verde via Rangel 

AM03 Alimentadora Mangabeira     303 Mangabeira/ Pedro II 

2515 Mangabeira 

5210 Mangabeira 

AM04 Alimentadora Mangabeira     118 Muçumagro/ Paratibe 

AM05 Alimentadora Mangabeira     5603 Mangabeira VII 

3507 Cidade Verde 

5307 Cidade Verde 

AM06 Alimentadora Mangabeira     3510 Bancários 

5310 Bancários 

201 Ceasa 

AM07 Alimentadora Mangabeira     2307 Penha Rangel / Pedro II 

3207 Penha Pedro II / Rangel 

AM08 Alimentadora Mangabeira     I007 Penha/Cabo Branco - 
Cidade Recreio 

AI04 Alim. Interterminal Mangabeira 2 de Fevereiro   107 Jose Américo 

AI05 Alim. Interterminal Mangabeira Cruz das Armas   106 Geisel via Cruz das Armas 

TI03 Troncal Mangabeira Dois de 
Fevereiro 

  203 Mangabeira 

202 Ernesto Geisel 

2300 Circular 

3200 Circular 

209 Cidade Verde via Rangel 

5605 Mangabeira Shopping 

2514 Mangabeira 

5206 Mangabeira 

2515 Mangabeira 

5210 Mangabeira 

201 Ceasa 

208 Cristo-Vale das Palmeiras 

2501 Colinas Sul/Rangel via Ep. 

5201 Colinas Sul/Ep. via Rangel 

(Continua) 
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Tabela 4 – Relação de linhas que operam no Terminal Pedro II 
(Continuação) 

Linha 
Nova 

Função Term. Bairro Term. Bairro/ 
Central 

Term. Bairro/ 
Central 

Cod. da linha 
formadora 

Nome da linha formadora 

TI04 Troncal Mangabeira Dois de 
Fevereiro 

Cruz das Armas 118 Muçumagro/ Paratibe 

107 Jose Américo 

120 Muçumagro /Pq. do Sol 

TM01 Troncal Mangabeira Central   301 Mangabeira/ Pedro II 

301 Mangabeira/ Pedro II 

301 Mangabeira/ Pedro II 

2300 Circular 

3200 Circular 

3507 Cidade Verde 

5307 Cidade Verde 

3510 Bancários 

5310 Bancários 

2307 Penha Rangel / Pedro II 

3207 Penha Pedro II / Rangel 

TM02 Troncal Mangabeira Central   301 Mangabeira/ Pedro II 

301 Mangabeira/ Pedro II 

301 Mangabeira/ Pedro II 

2300 Circular 

3200 Circular 

3507 Cidade Verde 

5307 Cidade Verde 

3510 Bancários 

5310 Bancários 

2307 Penha Rangel / Pedro II 

3207 Penha Pedro II / Rangel 

TM03 Troncal Mangabeira     514 Mangabeira VII 

5120 Valentina/Epitácio 

1519 Valentina/Cruz das Armas 

2514 Mangabeira 

5206 Mangabeira 

2515 Mangabeira 

5210 Mangabeira 

3507 Cidade Verde 

5307 Cidade Verde 

3510 Bancários 

5310 Bancários 

2307 Penha Rangel / Pedro II 

3207 Penha Pedro II / Rangel 

TM04 Troncal Mangabeira     5600 Mangabeira – Shopping 

5603 Mangabeira VII 
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Figura 9 – Linhas do Terminal Pedro II 

 

A tabela e figura a seguir mostram a rede de linhas alimentadoras e troncais que operam no Terminal 
Aeroclube. 

Tabela 5 – Relação de linhas que operam no Terminal Aeroclube 

Linha 
Nova 

Função Term. Bairro Term. Bairro/ 
Central 

Term. Bairro/ 
Central 

Cod. da linha 
formadora 

Nome da linha formadora 

AA01 Alimentadora Aeroclube     510 Tambaú via Tamandaré 

AA02 Alimentadora Aeroclube     513 Tambaú/Bessa 

AA03 Alimentadora Aeroclube     603 Bessa 

AA04 Alimentadora Aeroclube     521 Bessa 

AA05 Alimentadora Aeroclube     600 Bessa Shopping 

500 Tambaú 

AA06 Alimentadora Aeroclube     509 João Agripino 

512 Bairro São José 

TA01 Troncal Aeroclube Central   511 Tambaú Rui Carneiro 

521 Bessa 

509 João Agripino 

512 Bairro São José 

500 Tambaú 

TA02 Troncal Aeroclube Central   510 Tambaú via Tamandaré 

513 Tambaú/Bessa 

TA03 Troncal Aeroclube Central   504 Mandacaru 

(Continua) 
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Tabela 5 – Relação de linhas que operam no Terminal Aeroclube 
(Continuação) 

Linha 
Nova 

Função Term. Bairro Term. Bairro/ 
Central 

Term. Bairro/ 
Central 

Cod. da linha 
formadora 

Nome da linha formadora 

TA04 Troncal Aeroclube Central   602 Ilha do Bispo 

603 Bessa 

600 Bessa Shopping 

TA05 Troncal Aeroclube Central   506 Bairro dos Estados 

516 Bairro dos Estados 

TA06 Troncal Aeroclube Central   604 B. Ipês via Ayrton Senna 

TC02 Troncal Cruz das Armas Aeroclube   1001 B. Indústrias- Mandacaru 

TI06 Troncal Interterminal Cruz das Armas Aeroclube    Nova 

Figura 10 – Linhas do Terminal Aeroclube 

 

Em relação ao carregamento observado nas simulações, a rede proposta apresenta menor utilização 
relativa dos corredores radiais, até em função da adoção de veículos de maior capacidade nas linhas 
troncais (articulados), e menor utilização das vias da Área Central, em função da criação de ligações 
perimetrais sem passagem pela região.  

A tabela e figuras a seguir mostram o carregamento da rede em ônibus/hora, apontando as diferenças 
entre a rede atual e a rede proposta no ano de 2012. Como pode ser visto, a redução de frequência 
varia de 30 a 60%, com redução em torno de 50% em regiões importantes, como a Área Central. 
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Tabela 6 – Carregamento ônibus/hora em pontos específicos – comparação rede atual x rede proposta (2012) 

Local Rede Atual Rede Proposta % 

Av. Cruz das Armas 84 47 -44% 

Rua Dois de Fevereiro 35 18 -49% 

Av. Vasco da Gama 118 65 -45% 

Rua João Rodrigues Alves/Rua Walfredo M. Brandão 57 38 -33% 

Via Expressa Padre Zé/Av. Pres. Castelo Branco 54 19 -65% 

Av. Pres. Epitácio Pessoa 97 56 -42% 

Av. Pres. Tancredo Neves/Av. Mandacaru 34 16 -53% 

Rua Miguel Couto/Rua da Areia/Rua Cardoso Vieira 233 103 -56% 

Figura 11 – Carregamento ônibus/hora com a rede atual em 2012 
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Figura 12 – Carregamento ônibus/hora com a rede proposta em 2012 

 

A figura a seguir mostra um detalhe do carregamento ônibus/hora na região central de João Pessoa com 
a rede atual e a proposta, apontando claramente uma significativa redução de utilização das vias em 
função do “redirecionamento” da rede para ligações perimetrais. De fato, o volume de ônibus passa de 
cerca de 230 para 100 ônibus/hora.  

Figura 13 – Detalhe do carregamento ônibus/hora na Área Central com a rede atual em 2012 
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Figura 14 – Detalhe do carregamento ônibus/hora na Área Central com a rede proposta em 2012 

 

A tabela e figuras a seguir mostram o carregamento da rede em ônibus/hora, apontando as diferenças 
entre a rede atual e a rede proposta no ano de 2032. Da mesma forma que no caso da simulação de 
demanda para 2012, a rede proposta implica numa redução de carregamento variando entre 30 e 60%, 
também com especial destaque para a Área Central, com redução de 60%. 

Tabela 7 – Carregamento ônibus/hora em pontos específicos – comparação rede atual x rede proposta (2032) 

Local Rede Atual Rede Proposta % 

Av. Cruz das Armas 97 52 -46% 

Rua 2 de Fevereiro 41 15 -63% 

Av. Vasco da Gama 137 67 -51% 

Rua João Rodrigues Alves/Rua Walfredo M. Brandão 66 43 -35% 

Via Expressa Padre Zé/Av. Pres. Castelo Branco 62 24 -61% 

Av. Pres. Epitácio Pessoa 119 60 -50% 

Av. Pres. Tancredo Neves/Av. Mandacaru 39 18 -54% 

Rua Miguel Couto/Rua da Areia/Rua Cardoso Vieira 269 106 -61% 
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Figura 15 – Carregamento ônibus/hora com a rede atual em 2032 

 

Figura 16 – Carregamento ônibus/hora com a rede proposta em 2032 
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A figura a seguir mostra um detalhe do carregamento ônibus/hora na região central de João Pessoa com 
a rede atual e a proposta, apontando claramente uma significativa redução de utilização das vias em 
função do “redirecionamento” da rede para ligações perimetrais. De fato, o volume de ônibus passa de 
cerca de 270 para 100 ônibus/hora.  

Figura 17 – Detalhe do carregamento ônibus/hora na Área Central com a rede atual em 2032 

 

Figura 18 – Detalhe do carregamento ônibus/hora na Área Central com a rede proposta em 2032 
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3.1.2 Modelo Tecnológico 

3.1.2.1 Tecnologia Veicular 

O modelo físico e operacional adotado na proposta de rede é o modelo tronco-alimentado, com 
secionamento de linhas em terminais de integração e a operação de linhas troncais. Uma das 
consequências mais importantes deste modelo é a possibilidade de utilização de uma gama maior de 
tipologia de frota, em função das demandas previstas para cada tipo de linha. 

Assim, a rede proposta para João Pessoa prevê a operação de veículos de maior capacidade de 
transporte nas linhas troncais, como articulados e Padron, e menor capacidade nas linhas 
alimentadoras, como convencionais e micro ônibus. 

A frota atual é composta praticamente por um único tipo de veículo, contando com 90% de veículos tipo 
Longo Pesado. 

Com a adoção da rede proposta esta composição mudará significativamente. A tabela e gráfico a seguir 
mostram a composição da frota prevista para operar a rede proposta. 

Tabela 8 – Composição da frota com a rede proposta 

Tipo de veículo 2012 % 2032 % 

Micro 51 15 66 15 

Encurtado 16 5 19 4 

Convencional 124 36 179 42 

Padron 89 26 75 17 

Articulado 69 20 92 21 

Total 349 100 431 100 

Gráfico 1 – Perfil da frota da rede proposta em 2012 

 

Gráfico 2 – Perfil da frota da rede proposta em 2032 
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3.1.2.2 Sistema de monitoramento e controle operacional do transporte coletivo (SMTC) 

Neste item são apresentados os conceitos, requisitos e especificações básicas do Sistema de 
Monitoramento e Controle Operacional do Transporte Coletivo de João Pessoa.  

3.1.2.2.1 Entendimento global do Sistema 

O Programa de Transporte Coletivo de João Pessoa definiu como um dos eixos centrais de melhoria da 
qualidade dos serviços prestados a incorporação intensiva de recursos tecnológicos, entre eles, aqueles 
voltados ao monitoramento e controle operacional da oferta dos serviços, visando uma melhor gestão 
da operação. 

De fato, a modernização da gestão da operação, com tais recursos técnicos, é de uma importância 
singular para a eficiência e qualidade da execução dos serviços, ao proporcionar informações para uma 
melhor regularidade operacional e para o aproveitamento racional dos recursos disponibilizados para a 
prestação do serviço. 

Este sistema deverá trazer no seu bojo a implementação de novos processos de trabalho de gestão 
operacional, apoiados em informações proporcionadas por equipamentos e sistemas de processamento 
de dados. 

Os equipamentos e sistemas compõem-se das unidades relacionadas a seguir. 

a) Equipamentos tecnológicos: 

 Computador instalado nos ônibus; 

 Equipamento de captura de sinais GPS para localização georeferenciada da posição dos 

ônibus instalados nos ônibus e conectados ao computador de bordo; 

 Rádio-comunicador instalado nos ônibus; 

 Câmeras de captura de imagens internas e externas aos ônibus e respectivos 

equipamentos de gravação; 

 Câmeras de captura de imagens instaladas nos terminais, estações de integração de 

bairro e nos principais locais de concentração de passageiros, e necessário sistema de 

transmissão remota dos dados (CFTV). 

b) Infraestrutura: 

 Sala equipada configurada como Centro de Controle Operacional – CCO para controle da 

movimentação da frota e monitoramento das imagens do CFTV; 

 Data Center com configuração com infraestrutura de Tecnologia de Informação; 

 Centro de análise das imagens gravadas nas câmeras instaladas nos veículos; 

 Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) com horários previstos de atendimentos nos 

pontos de embarque e desembarque e outras informações. 

c) Sistemas de processamento de dados: 

 Sistema de cadastro das informações do serviço, como linhas, itinerários, pontos de 

parada, veículos, operadores, quadros de horários etc; 

 Sistema de tratamento das informações de posição dos veículos, representação em 

mapas geográficos e sinóticos, cruzamento com os dados cadastrais, emissão de alertas 

operacionais e outras funcionalidades de apoio a ações operacionais; 

 Sistema de manutenção de bancos de dados da operação prevista e realizada, com 

funcionalidades de log de sistema, emissão de relatórios, exportação de dados, backups 

e armazenamento de dados entre outros; 
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A implantação do sistema objetiva os seguintes benefícios: 

 Para os usuários: 

- Melhoria da qualidade dos serviços, em razão da regularidade da operação e da 

pontualidade no cumprimento dos quadros de horários definidos para os serviços, 

principalmente, por permitir uma regularidade em pontos intermediários do percurso, 

somente alcançável com um sistema de controle de posição e interface de informações 

com o veículo; 

- Acesso a informações abrangentes, corretas e de pronta consulta sobre os serviços que 

permitam o seu uso de forma prática. 

- Maior segurança, em razão do acompanhamento por imagens da situação a bordo dos 

ônibus e nos principais locais de concentração de passageiros. 

 Para a gestão pública: obtenção de informações sobre o cumprimento dos horários e sobre a 

regularidade da operação, que permita uma avaliação da qualidade do serviço, e um 

acompanhamento da situação da operação do serviço com maior rapidez e abrangência. 

 Para a operação privada: maior eficiência, eficácia e efetividade do processo operacional, com 

otimização dos recursos empregados e um controle abrangente e em tempo real da situação da 

operação em campo. 

3.1.2.2.2 Requisitos a serem atendidos pelo sistema 

O sistema deverá ser projetado e implantado mediante uma arquitetura de sistemas e processos de 
trabalho nos níveis de atuação descritos a seguir. 

a) Captura, concentração e armazenamento de dados operacionais nos veículos da frota: 

O sistema deverá contar com equipamentos e sistemas para captura, concentração e 
armazenamento de dados operacionais instalados nos veículos com as seguintes funções: 

i. Localização automática de veículos por coordenadas espaciais; 

ii. Registro de data e hora; 

iii. Armazenamento de dados durante a operação; 

iv. Interface com outros equipamentos e ou sensores instalados no veiculo, principalmente 

com o equipamento de bilhetagem; 

v. Transmissão de dados armazenados no veículo para a CCO. 

b) Transmissão de voz, dados e imagens. 

O sistema deverá permitir: 

i. O intercâmbio de informações e voz entre o CCO e todos os ônibus, pessoal de campo e 

garagens; 

ii. A transmissão de imagens capturadas da circulação das pessoas e dos ônibus no 

ambiente dos terminais, estações de integração e locais de maior concentração de 

pessoas para o CCO; 

iii. A transmissão de informações do CCO para os PMVs dos terminais, estações de 

integração e locais de maior concentração de pessoas; 
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iv. A transmissão de dados de consulta de horários reais das linhas para celulares, via SMS; 

v. A transmissão de dados de horários reais, linhas em operação etc para interface 

internet. 

c) Recepção, processamento e disponibilização de dados operacionais: 

O sistema deverá permitir: 

a) A conversão dos dados da operação em informações estatísticas que permitam subsidiar 

estudos de ajustes da oferta e da oferta à demanda; 

b) A consolidação, em tempo real, do posicionamento da frota em operação, permitindo a 

visualização, no nível de linha, do cumprimento das viagens e da regularidade da operação 

em todos os pontos de parada e em especial em pontos escolhidos do trajeto para fins de 

monitoramento da regularidade; 

c) A consolidação do quadro geral da oferta do serviço por dia e período, em data 

imediatamente posterior à operação. 

3.1.2.2.3 Especificação básica dos equipamentos e sistemas do SMTC 

a) Centro de Controle Operacional (CCO) 

O Centro de Controle Operacional (CCO) deverá ser implantado em uma instalação única, concentrando 
toda a atuação da equipe de controladores de transporte, supervisores, analistas e técnicos que 
integram a equipe de controle operacional. 

Em função de serem executadas diferentes atividades no Centro de Controle Operacional, como 
acompanhamento da operação em tempo real, que gera alto índice de ruídos causados pelo diálogo 
entre operadores e motoristas e outras atividades que necessitam atenção e concentração, como é o 
caso da análise de imagens de CFVT e de análises técnicas em geral, o ambiente físico do CCO deverá ser 
projetado e implantado com salas próprias para cada função proposta, evitando que haja influência e 
ruído entre as funções. 

Assim, o CCO deverá possuir os seguintes ambientes: 

a) Sistema de monitoramento da operação em tempo real: 

Ambiente com dimensão para acomodação dos controladores para monitoramento e controle 
da linha e respectivos veículos em operação, constituído por mesas de trabalho (consoles) com 
estações de trabalho (CPUs, monitores de vídeo e periféricos), equipamento de rádio-
comunicação e outros equipamentos necessários de acordo com o provedor da tecnologia. É 
recomendável a existência de monitor de vídeo com tela de grande dimensão para projeção de 
mapas e quadros sinóticos com informações da operação. 

b) Sistema de controle das imagens do CFTV: 

Ambiente com estações de trabalho (CPUs, monitores de vídeo e periféricos), equipamento de 
rádio-comunicação e outros equipamentos necessários de acordo com o provedor da 
tecnologia; tela de grande dimensão que permita seleção de imagem para monitoramento em 
tempo real; sistema de comunicação via rádio ou telefonia para contato com os terminais e 
funcionários operacionais em campo, seguranças e policiamento nos casos de ocorrências. 
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c) Sistema de análise de imagens das câmeras embarcadas nos veículos: 

Ambiente com estações de trabalho (CPUs, monitores de vídeo e periféricos) com sistema para 
análise dos cartões de memória gravados nos veículos na operação do dia anterior, em 
velocidade de 4x. 

Os ambientes de trabalho deverão ser projetados e implantados de forma compatível com a quantidade 
de profissionais dimensionados para cada ambiente, com a quantidade de equipamentos e mobiliário, 
tudo de forma compatível com os requisitos dos trabalhos a serem executados. Deverão, ainda, contar 
com equipamentos de climatização. 

b) Data Center 

O Data Center constitui ambiente específico para a centralização dos recursos tecnológicos de 
processamento e armazenamento de dados em larga escala, atendendo requisitos de flexibilidade, alta 
segurança e igual capacidade de desempenho para conexão e disponibilização de dados processados ao 
CCO. 

Os equipamentos deverão ser dimensionados para suportar a recepção e o processamento dos dados 
enviados pelos veículos e pelos equipamentos de CFTV, além de armazenamento e back-ups. 

A relação de equipamentos e sistemas que integram o Data Center deverá observar a solução 
tecnológica do provedor de tecnologia contratado. Sem prejuízo desta condição, entende-se necessário 
que sejam previstos os elementos a seguir relacionados. 

 Servidores de banco de dados; 

 Servidor de conexão para recepção de dados do sistema de monitoramento; 

 Servidor de backup; 

 Servidor de conexão para recepção das imagens geradas pelo CFTV dos terminais, estações 

de integração e locais de maior concentração de passageiros; 

 Sistema de no-breaks contra falha no fornecimento de energia; 

 Licenças dos sistemas operacionais. 

Todos os registros primários e secundários, gerados por processamento dos dados, deverão ser 
mantidos por um período mínimo dos últimos 5 (cinco) anos. 

O Data Center deverá ser instalado em ambiente específico, contíguo ou não com o CCO observada a 
necessidade de atendimento dos seguintes requisitos: 

 Adequados projetos de arquitetura, elétrico e lógico, que garanta a integridade, a segurança 

das informações e um ambiente de trabalho compatível com a quantidade de profissionais 

em serviço. Em especial, o projeto deverá atentar para a previsão de piso elevado e anti-

estático, dutos apropriados para instalação de cabeamento estruturado; 

 Ambiente com climatização e controle de umidade; 

 Instalações adequadas de telecomunicações; 

 Sistema de controle de acesso. 

c) ITS – Sistema de monitoramento de frota 

Os equipamentos e sistemas de monitoramento da frota de ônibus deverão permitir o monitoramento e 
o acompanhamento operacional, em tempo real, da posição dos ônibus no trajeto das linhas utilizando 
tecnologias de hardware e software instalados nos veículos e conectados ao CCO via rede de 
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transmissão de dados, como rede 3G de telefonia celular e equipamentos de radio frequência instalados 
em pontos como terminais, garagens entre outros. 

A tecnologia a ser fornecida deverá contemplar as seguintes funções: 

 Módulo Embarcado: 

o Local de processamento e armazenamento de informações pertinentes a operação do 

veículo; 

o Integração com outros sistemas embarcados, como bilhetagem eletrônica. 

 Módulo Rastreador: obtém a localização do veículo utilizando o sistema GPS de recepção de 

sinais de satélites. 

 Interface de transmissão e recepção de dados (Modem): realizar a comunicação do computador 

de bordo com o CCO para envio e recepção de dados, mensagens, imagens. 

 Terminal de comunicação com o motorista: módulo de comunicação do motorista com o CCO e 

vice versa, através da conexão 3G, que permita a comunicação através de painel de mensagens 

de texto e teclado com mensagens pré-codificadas.  

 Módulo de gravação de imagens geradas nas câmeras embarcadas: sistema estático, 

posicionado estrategicamente e acionado de forma automática, utilizado para gravar todos os 

eventos durante a operação do veículo, o qual deverá observar os seguintes requisitos: 

o Gravação em cartão de memória com capacidade para gravação de 24 horas de 

operação, o qual deverá ser retirado e substituído por um novo cartão vazio 

diariamente, no acesso à garagem, com posterior envio para análise pelo CCO. 

o Transmissão de imagens em tempo real para o CCO, em casos específicos, por 

acionamento do motorista ou por comando remoto do CCO. 

 Sistema operacional (firmware) e base de dados: 

o Sistema com atualização de firmware ou dados operacionais via sistema de rádio 

frequência ou outro, evitando o uso da rede 3G. 

o Alarme ou sinalização no CCO de desatualização de dados. 

d) CFTV para equipamentos urbanos como terminais, estações de integração, pontos de parada ou 
outros locais especificados 

A implantação de Circuito Fechado de Televisão CFTV, nos equipamentos urbanos como terminais, 
estações de integração, pontos de parada ou outros locais tem como objetivo principal prover imagens 
para acompanhamento em tempo real do fluxo de passageiros nas plataformas de embarque e calçadas, 
e do fluxo veicular, proporcionando uma verificação de eventuais problemas operacionais e de 
segurança. 

O sistema a ser implantado deverá permitir as seguintes funções: 

 Acompanhamento em tempo real com monitoramento de movimentação de usuários e 

detecção de diversidades, sem priorizar aspectos de policiamento ostensivo; 

 Transmissão on-line e controle para seleção de imagens captadas para analise direta no CCO; 
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 Possibilidade de focalização do evento isoladamente em qualquer ponto através da 

aproximação da imagem (zoom) com uso de sistema para monitoramento utilizando mesa de 

controle Joystick de controle PT/ZOOM na sala de controle. 

O sistema de CFTV a ser implantado deverá permitir o controle das seguintes áreas: 

 Estações de integração em espaços abertos e pontos de maior movimentação de passageiros: 

o Áreas cobertas dos abrigos e áreas próximas, onde haja presença de passageiros; 

o Pista onde haja a circulação e parada dos ônibus. 

 Terminais e estações de integração em ambientes fechados: 

o Plataformas de embarque/desembarque; 

o Acessos (veículos e pedestres); 

o Validadores/catracas eletrônicas; 

o Pontos de vendas de passagens/recarga. 

Os equipamentos deverão observar as especificações a seguir: 

 Câmeras fixas: câmeras digitais estáticas com imagens fixas, que monitorem o local em tempo 

integral. 

 Câmeras móveis: do tipo IP SPEEDDOME, com zoom ótico, rotação horizontal de 360 graus e 

rotação vertical de 90 graus, que monitorem 100% do ambiente, focando possíveis ocorrências.  

e) Câmeras de vídeo embarcadas para monitoramento nos veículos 

O uso da tecnologia de monitoramento de imagem e áudio embarcado nos veículos oferece alguns 
benefícios diretos, principalmente relacionados à segurança do veículo e dos passageiros. 

Com o monitoramento, a tendência é que os funcionários sejam mais atentos na execução de suas 
atividades, evitando falhas e negligências. 

A instalação de câmeras internas influencia diretamente na redução de furtos, assaltos e atos de 
vandalismo dentro dos veículos, dando maior tranquilidade aos motoristas e aos passageiros. 

Com câmeras posicionadas na parte dianteira externa do veículo é possível á obtenção de informações 
para a análise das condições do tráfego, permitindo avaliações de desempenho da via, bem como 
imagens da operação do ônibus e eventuais ocorrências como, por exemplo, o não atendimento em 
pontos quando houver solicitação, desvio de rotas ou ultrapassagem indevidas em pontos de parada, 
parada sobre a faixa de pedestre, avanço em sinais vermelho etc.  

O sistema a ser implantado é composto por DVR (gravador digital de vídeo e áudio), câmeras e 
microfones com as seguintes funcionalidades: 

 Gravação em cartão de memória; 

 Sistema com detecção digital de movimento para gravação; 

 Acesso on-line das imagens via WEB, em situação de emergência; 

 Integração com sistema de rastreamento; 

 Acesso a imagens por dia, data e hora; 

 Disponibilização de vídeo e áudio; 

 Notificação automática do CCO em caso de violação; 

 Proteção contra sobreposição de imagens. 
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3.1.2.2.4 Estrutura operacional do SMTC 

São os seguintes os requisitos para a estrutura funcional do SMTC: 

a) Gerência do SMTC: nível responsável por todos os aspectos referentes ao SMTC, particularmente 

sobre a gestão da operação dos serviços de transporte na área de operação; 

b) Supervisão da Operação: nível responsável pela coordenação cotidiana dos trabalhos dos 

Controladores de Operação, atuando diretamente na supervisão geral da operação de campo; 

c) Controladores de Operação: nível responsável pelo acompanhamento da movimentação da frota e 

da operação por grupo de linhas, cabendo-lhes rotinas diárias de: 

 Instrução e monitoração de supervisores, inspetores e despachantes que atuam no campo; 

 Resolução de inconformidades da operação no momento em que elas ocorrem; 

 Encaminhamento de redução ou reforço da frota em operação; 

 Requisição de carros para substituição de veículos avariados; 

 Acionamento para manutenção de veiculo em via pública; 

 Acionamento de atendimento de incidentes e acidentes; 

d) Apoio técnico e administrativo: nível responsável pela “retaguarda” dos demais níveis atuando na 

coleta, tratamento e armazenamento de dados; preparação, disponibilização e distribuição de 

dados e informações; análise de informações para o planejamento; e documentação das 

informações; 

e) Suporte de informática: nível responsável pela manutenção dos equipamentos e sistemas, rotinas 

de segurança dos dados e demais funções correlatas. 

3.1.2.3 Modelo de relacionamento com os usuários do transporte coletivo (SRU) 

Neste item são apresentados os conceitos, requisitos e especificações básicas do modelo de 
relacionamento com os usuários do serviço de transporte coletivo de João Pessoa, bem como com a 
população e sociedade em geral, denominado Sistema de Relacionamento com os Usuários do 
Transporte Coletivo - SRU.  

3.1.2.3.1 Entendimento global do Sistema 

O objetivo principal do SRU é o de atender a população, prestando informações sobre as linhas, horários 
e demais informações relevantes para o uso do serviço, bem como, para recepcionar e registrar 
reclamações, sugestões e demais manifestações dos usuários sobre os serviços prestados. 

A Prefeitura Municipal de João Pessoa pretende implantar com o SRU um novo padrão de 
relacionamento com os usuários e com a sociedade em geral, que vá além da obrigatória prestação de 
informações sobre os serviços e a recepção e tratamento das reclamações.  

Este novo padrão deverá ser estabelecido com o uso intensivo de várias mídias de comunicação com a 
sociedade e pelo uso de técnicas de marketing que promovam o transporte coletivo. 

Pretende-se, não só bem informar, como bem divulgar as vantagens de uma opção de circulação 
motorizada na cidade através do transporte coletivo público. 
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Visto sob este enfoque, o SRU reúne vários meios de divulgação e informação estando apoiado nos 
seguintes elementos: 

 Central de Relacionamento com o Cidadão – CRC: Trata-se de uma unidade organizacional, com 
pessoal e equipamentos para gerir todo o processo de comunicação com a sociedade sobre o 
transporte coletivo a ser implantado pela operadora;  

 Divulgação de informações via Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) dos horários de 
passagem dos ônibus em tempo real nos terminais, estações de integração, em pontos de 
parada de alta concentração de passageiros e em pólos de atração de viagens; 

 Divulgação de linhas e horário de passagem de ônibus mediante consulta via celular (SMS); 

 Fornecimento de informações em pontos de parada por meio de painéis com mapas de rede, 
mapa das proximidades, horários previstos e outras informações nos terminais, estações de 
integração, pontos de parada de corredores viários; 

 Informação de próxima parada (ponto de parada à frente) no interior dos veículos que 
operarem nas linhas estruturais por meio de sistema de áudio interno; 

 Instalação de painéis digitais com informações de linha e trajeto na lateral e na parte traseira do 
veículo, complementando o painel dianteiro; 

 Diagrama de rede: elaboração, impressão e distribuição de diagrama esquemático da rede de 
transporte com a representação das linhas de modo a favorecer o entendimento da rede de 
transporte coletivo e a formulação de rotas pelos passageiros; 

 Guia de Ônibus João Pessoa: elaboração, impressão e distribuição gratuita de um livro em 
formato de guia, com informações que facilitem o uso da rede de ônibus, com informações 
sobre as linhas (itinerários e horários) e informações urbanas de interesse; 

 Site Ônibus João Pessoa: criação e manutenção por parte da Central de Relacionamento, de um 
site específico para difusão das informações sobre uso do serviço de ônibus da cidade, a partir 
do conteúdo hoje já disponíveis nos sites oficiais; 

 Disponibilização de serviço de atendimento telefônico com acesso gratuito (0800 ou similar) 
para a prestação de informações e recebimento de reclamações e elogios ao serviço de ônibus. 

3.1.2.3.2 Especificações básicas do SRU 

a) Central de Relacionamento com o Cidadão – CRC 

A Central de Relacionamento com o Cidadão é uma unidade organizativa que deverá ser criada com a 
finalidade de concentrar todas as ações privadas de comunicação com os usuários e com a Sociedade 
em geral sobre o transporte coletivo. 

A CRC deverá atuar nas seguintes áreas: 

 Elaboração e promoção de campanhas de divulgação do serviço de transporte coletivo com 
distintas mídias visando a promoção do serviço como uma alternativa de mobilidade sustentável 
para a cidade; 

 Elaboração e promoção de campanhas de divulgação voltadas ao público usuário dos serviços, 
quando da ocorrência de alterações de maior escala; 

 Elaboração de material de divulgação na forma de panfletos e cartazes quando da ocorrência de 
alterações de menor escala nos serviços, como é o caso de alterações de trajetos, horários etc 
no nível da linha; 

 Elaboração dos materiais gráficos com informações disponibilizadas nos painéis e placas dos 
pontos de parada; 

 Manutenção das informações dos pontos de parada com a substituição dos materiais gráficos 
quando de sua alteração; 

 Operação do serviço de atendimento ao usuário através de sistema 0800 ou similar, com 
funcionamento de segunda à domingo, das 06:00 às 22:00h. 
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 Concepção, desenvolvimento e manutenção do Diagrama de Rede, Guia de Ônibus João Pessoa 
e do Site Ônibus João Pessoa; 

 Relacionamento com a imprensa em geral, fornecendo informações sobre o serviço de 
transporte coletivo. 

b) Divulgação de informações via Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs)  

Sob o ponto de vista funcional, a especificação é que os horários de passagem dos ônibus nos terminais, 
pontos de parada e outros locais onde estejam disponíveis os PMVs sejam realizados de forma contínua, 
durante toda a jornada de operação, mediante a veiculação da informação, por linha, do horário de 
passagem do próximo ônibus e também do horário subsequente. 

c) Divulgação de linhas e horário de passagem de ônibus mediante consulta via celular (SMS) 

A divulgação de informações sobre o serviço de transporte coletivo via “short mensager system” (SMS) é 
uma opção bastante interessante para a facilitação do uso deste modo de transporte nos 
deslocamentos cotidianos.  

Em especial, esta forma de comunicação auxilia os passageiros eventuais, bem como auxilia os usuários 
frequentes em determinadas situações, principalmente na obtenção de informações em tempo real 
sobre o horário de passagem dos ônibus de uma determinada linha, ou até sobre linhas a serem usadas. 

O funcionamento desta alternativa de prestação de informação está estabelecido em um modelo 
sequenciado de ações envolvendo o usuário do serviço e o SMTC. 

1º. A pessoa envia uma mensagem de texto observando um protocolo estabelecido para um 
número de telefone celular conforme instruções amplamente divulgadas junto à população. 

2º. O SMTC recebe a mensagem enviada e a processa gerando a informação requerida; 
3º.  SMTC transforma a informação gerada em uma mensagem de texto para celular e a envia para 

a pessoa; 
4º. A pessoa recebe a mensagem com as informações solicitadas. 

O modelo (protocolo) de troca de mensagens envolvendo a forma de envio da solicitação de 
informações e a forma de seu recebimento deverá ser objeto de detalhamento quando da fase de 
projeto do sistema, dado que depende das soluções disponíveis de cada provedor de tecnologia. 

Independente do detalhe da forma de troca de mensagens, essa forma de consulta deverá abranger no 
mínimo a consulta ao horário de passagem de ônibus de uma determinada linha no ponto de parada. 

Para estes casos, a pessoa interessada enviará uma mensagem com o número do ponto de parada e o 
número da linha. Para tanto, todos os pontos de parada deverão possuir um código (número) 
estampado em algum elemento de comunicação (painel, placa específica etc). O sistema enviará em 
retorno uma mensagem com o horário das primeiras duas viagens próximas da linha consultada. 

É interessante para uma maior utilidade do serviço que ele permita a consulta às linhas e horários para 
atendimento de um determinado destino definido por uma via ou referência. Isso, entretanto, 
dependerá da solução tecnológica ofertada. 

Também é importante que o sistema permita informar o endereço e horário de funcionamento do posto 
de venda de passagem mais próximo do ponto de parada. 

d) Fornecimento de informações em pontos de parada e outros equipamentos urbanos por meio de 
painéis. 

Os painéis compreendem toda informação escrita, acrescida de pictogramas e ilustrações, caso assim 
definido, que é afixada em terminais, estações de integração e pontos de parada para a informação ao 
cidadão sobre o uso do serviço de transporte coletivo, observadas as seguintes especificações: 
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a) Painéis em terminais: todos os terminais de integração e estações de integração deverão 
possuir, no mínimo, painéis informativos dos seguintes tipos: 

- Identificação da posição de embarque da linha, com número e denominação do destino; 

- Painel geral com o Diagrama da Rede, mapa dos arredores do terminal e outros 
referenciais urbanos atendidos pela rede de linhas que serve o terminal. 

- Painel informativo da operação das linhas com horário de funcionamento e intervalos 
previstos por dia tipo e período. 

b) Painéis em estações de embarque e desembarque em Corredores 

As estações de embarque e desembarque localizados nos Corredores deverão contar com 
painéis que informem: 

- Diagrama da Rede; 

- Mapa dos arredores da estação de embarque e desembarque com referenciais urbanos, 
incluindo a posição dos pontos de compra de passagens. 

- Relação das linhas que servem à estação com diagrama gráfico ilustrativo do trajeto das 
linhas, posicionando a estação em que o passageiro se encontra e as demais estações 
no percurso de cada linha; 

- Relação das linhas com horário de funcionamento e intervalos previstos por período 
típico de cada dia tipo (dias úteis, sábados e domingos). 

- Relação dos pontos de recarga próximos à estação, com endereço e horário de 
funcionamento, devidamente codificados de forma igual ao posicionamento indicado no 
mapa dos arredores. 

- Telefones úteis para informação e emergências. 

- Mensagens institucionais. 

c) Placas em pontos de parada 

Os pontos de parada da rede de transporte deverão contar com placas que informem: 

- Relação das linhas que servem ao ponto de parada acompanhado de um diagrama 
gráfico ilustrativo do trajeto das linhas, posicionando o ponto de parada em que o 
passageiro se encontra e os demais pontos de parada e estações no percurso de cada 
linha; 

- Relação das linhas com horário de funcionamento e intervalos previstos por período 
típico de cada dia tipo (dias úteis, sábados e domingos). 

- Relação dos pontos de recarga próximos à estação, com endereço e horário de 
funcionamento, devidamente codificados de forma igual ao posicionamento indicado no 
mapa dos arredores. 

- Telefones úteis para informação e emergências. 

e) Informação de próxima parada (ponto de parada a frente) no interior dos veículos por meio de 
sistema de áudio interno. 

Esse serviço será oferecido apenas nas linhas troncais da rede de transporte em virtude de serem elas 
que operam nas vias principais da cidade. Tais vias contarão com um tratamento viário voltado para o 
transporte coletivo, o que inclui o estabelecimento de estações de embarque e desembarque 
identificadas por um nome de referência (nome da via que cruza a avenida próxima à estação, nome de 
uma praça, nome de um referencial urbano conhecido etc). 
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f) Diagrama de Rede 

O Diagrama de Rede é um desenho com elementos geométricos que representa de forma simplificada a 
rede de linhas de ônibus e os principais locais de articulação desta rede (nós) permitindo uma difusão do 
esquema de circulação por meio do serviço de transporte coletivo. 

Diagramas deste tipo foram originalmente concebidos para a representação de redes metroferroviárias, 
sendo famosos os diagramas da rede de Londres e Paris. No Brasil, seguindo essa tradição, é bastante 
conhecido o diagrama da rede de metrô de São Paulo. 

Algumas cidades brasileiras começam a implantar esse tipo de representação de redes de ônibus, que é 
o modo estruturante de transporte coletivo presente nas nossas cidades, como forma de favorecer a 
compreensão da estrutura espacial da rede de linhas, principalmente, quando se implanta a integração 
de forma eletrônica com o uso de do sistema de bilhetagem eletrônica. 

Assim, é proposto o desenvolvimento de um diagrama nestes moldes que será utilizado de forma 
corrente no processo de comunicação, como é o caso, por exemplo, de seu uso nos painéis instalados 
nos terminais e estações de embarque e desembarque, ou de sua incorporação no Guia de Ônibus e no 
Site Ônibus João Pessoa, objeto de exposições adiante. 

g) Guia de Ônibus João Pessoa 

O Guia de Ônibus João Pessoa é um material impresso, em formato de bolso, constituído por textos, 
tabelas e mapas que apresentarão informações úteis para o uso do serviço de transporte coletivo na 
cidade por parte da população, como é o caso de: 

 Itinerários; 

 Horários de funcionamento das linhas, 

 Intervalos programados por período e tipo de dia e ou horários das viagens; 

 Locais de integração; 

 Formas de acesso dos principais referenciais urbanos a partir dos principais locais de origem; 

 Rede de pontos de venda dos produtos tarifários do Sistema de Bilhetagem Eletrônica; 

 Diagrama de Rede; 

 Outras informações relevantes. 

h) Sítio na internet: Ônibus João Pessoa 

A estratégia de relacionamento com o passageiro proposta estabelece a criação de um sítio oficial de 
informações sobre o transporte coletivo, que possa ser consultado para finalidades como pesquisa de 
linhas, horários, pontos de venda de passagens etc.  

Esse sítio denominado provisoriamente de “Ônibus João Pessoa” deverá ser criado e mantido pela 
operadora como parte das responsabilidades oriundas da concessão. 

O sítio deverá propiciar as seguintes facilidades: 

 Consulta do trajeto das linhas mediante descrição das vias e mapas; 

 Consulta de linhas que atendam os principais polos de atração de viagens, como hospitais, 
escolas, centro de educação infantil e indústrias; 

 Consulta da tabela de horários por linha e consulta em tempo real de horários estimados em 
pontos intermediários no percurso; 

 Consulta de combinação de linhas e locais de integração em função da informação de local de 
origem e local de destino da viagem; 

 Consulta aos locais de venda de passagem mais próximos a uma referência geográfica 
informada, como endereço ou bairro; 
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 Divulgação de informações e orientações em geral sobre a aquisição dos produtos tarifários no 
âmbito do Sistema de Bilhetagem Eletrônica; 

 Divulgação de notícias relevantes do sistema de transporte coletivo, como mudanças de linhas e 
horários; 

 Canal de relacionamento do usuário, no qual possam ser registradas reclamações, sugestões e 
elogios. 

i) Disponibilização de serviço de atendimento telefônico com acesso gratuito 

O atendimento ao público deverá ser provido através da disponibilização à população de canais de 
comunicação gratuitos, através de meios, como: telefone 0800 ou similar, canal de relacionamento 
disponível no sítio Ônibus João Pessoa e/ou atendimento pessoal nos terminais.  

Por intermédio destas facilidades deverá ser assegurado o direito do cidadão ao registro de 
reclamações, sugestões e à solicitação de informações para o uso do serviço de transporte coletivo da 
cidade. 

As formas de acesso do cidadão a este serviço deverão ser permanentemente divulgadas nos veículos e 
em locais de concentração de usuários de transporte coletivo, sempre com visibilidade. 

O atendimento aos usuários, através do telefone 0800 ou similar, deverá ser dar durante todos os dias 
no período das 06:00h às 22;00h, devendo, nos demais horários, ser mantida reprodução automática de 
mensagem pré-gravada, orientando os usuários quanto ao horário de atendimento do sistema 
telefônico e direcionando-o para consulta do sítio da internet. 

3.1.3 Potencial de modos alternativos 

As simulações de demanda conduzidas no presente estudo mostram carregamentos nos principais 
corredores de João Pessoa insuficientes para a viabilização de modais de maior capacidade. De fato, 
considerando os carregamentos máximos nos corredores nos anos de 2012 e 2032, o nível de demanda 
aponta para tratamentos de média capacidade baseados na tecnologia ônibus, através da implantação 
dos corredores previstos nesta proposta. 

O texto a seguir apresenta um levantamento sucinto sobre as tecnologias disponíveis para operação de 
sistemas de média capacidade. 

3.1.3.1 Painel de tecnologias de média capacidade 

No segmento de veículos para o sistema de transporte público de média capacidade, existem 
atualmente diversas tecnologias difundidas mundialmente, destacando-se: os veículos leves sobre 
trilhos (VLT, Aeromovel e Monotrilho), os veículos leves guiados sobre pneus (O-Bahn e GLT/TVR) e os 
veículos leves suspensos. 

O mais difundido sistema de média capacidade sobre trilhos é o veículo leve sobre trilhos do tipo VLT, 
presente em diversos sistemas de transportes mundiais. Esta tecnologia assumiu nestes últimos vinte 
anos uma maior importância na estruturação de sistemas de transporte público em cidades. Os 
precursores nesta tecnologia foram países europeus, estando hoje estes sistemas presentes no Japão, 
China, Austrália, Rússia, México e Estados Unidos, dentre outros. 

Ainda sobre trilhos, tem-se o Aeromovel, cuja diferenciação está em seu sistema de propulsão, que é 
pneumático. Esta tecnologia foi desenvolvida em Porto Alegre, aonde existe uma linha experimental. Em 
Jakarta, na Indonésia, existe uma linha em uso, localizada em um parque temático. 

Recentemente foi inaugurada uma ligação de Aeromóvel entre o Aeroporto de Porto Alegre e uma 
estação do metrô na Região Metropolitana de Porto Alegre. 

Também aproveitando os conceitos de veículos leves sobre trilhos, tem-se a tecnologia do Monotrilho. A 
sua maior aplicabilidade está concentrada em pequenas ligações, principalmente em parques temáticos 
e aeroportos. Mas o desenvolvimento desta tecnologia, caminha no sentido de uso para sistemas de 
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média capacidade, com a remodelação dos veículos. Destaca-se nesta tecnologia, o uso de levitação 
magnética para a propulsão em alguns tipos de veículos (maglev). 

A tecnologia Monotrilho encontra-se em implantação na Região Metropolitana de São Paulo, contando 
com três projetos em diferentes estágios de projeto e obra. 

Para a tecnologia de veículos leves guiados sobre pneus, o principal atrativo é a possibilidade de 
operação híbrida do veículo, ou seja, opera como um veículo convencional (ônibus) ou então como um 
veículo guiado (VLT). O primeiro desenvolvimento foi realizado na Alemanha, com o ônibus guiado O-
Bahn. Encontram-se sistemas com esta tecnologia na Alemanha, França, Inglaterra e Austrália. 

Em um estágio mais aprimorado de tecnologia, novos veículos guiados sobre pneus estão sendo 
desenvolvidos na França. Os GLT/TVR são derivados a partir dos modernos conceitos tecnológicos de 
metrôs leves e do trólebus. Atualmente, estes novos veículos encontram-se em fase de testes. 

Na tecnologia de veículos suspensos, os veículos são sustentados por cabos ou vigas de concreto, sobre 
os quais deslizam. É uma tecnologia que sempre foi utilizada em cidades turísticas, ligando pontos de 
atração, mas que hoje demonstra potencialidade de ser utilizada no sistema de transporte público de 
média capacidade.  

3.1.3.1.1 Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) 

A definição de veículos leves sobre trilhos (VLT) não é rígida, e sim flexível, dado a utilização de recursos 
presentes em tecnologias limiares, como a de metrô leve e aos antigos sistemas de bondes, que geram 
diferentes perspectivas de intitulação. Esta peculiaridade leva a uma proposição de diversas definições. 
Algumas delas seguem abaixo. 

Light Rail Transiti Subcommitte of the TRB (ECMT, 1994) - VLT é um sistema ferroviário elétrico, 
caracterizado pela operação de composição única, dupla ou tripla, em via segregada, estando em nível, 
elevado ou subterrâneo. Ocasionalmente está disposto em tráfego compartilhado. A subida e descida de 
passageiros é realizada em plataformas ou no nível do viário. 

APTA - Um sistema ferroviário elétrico de pequena capacidade quando comparado com um sistema 
ferroviário pesado. Pode operar em via compartilhada ou segregada, com plataformas elevadas ou no 
nível da calçada. A composição pode ser única ou múltipla. Também é conhecido como “streetcar”, 
“trolley car” ou “tramway”.  

Associação Lightrail - é um sistema férreo elétrico, construído a partir da década de 70. É caracterizado 
pela operação de veículo único ou múltiplo, circulando em via segregada, estando em nível, elevado, 
subterrâneo ou compartilhado na via. O acesso dos passageiros é realizado em plataformas ou no nível 
do piso da calçada. 

O VLT transporta uma demanda de passageiros na faixa de 10.000 a 36.000 passageiros/hora/sentido, 
dependendo da concepção da estrutura da via de rolamento, do tipo de veículo e da configuração de 
composição, que varia de um carro a cinco veículos. 

Quanto a velocidade, ela está correlacionada ao tipo de veículo e a estrutura viária. Para a velocidade 
comercial, ela varia de 12 km/h (via compartilhada) a uma velocidade limite de 80 km/h (via confinada). 
Como velocidade máxima, o alcance de alguns tipos de veículo pode ser de 100 km/h. 

A condução do veículo pode ser manual, semi-automática e automática.  A tendência é a de se adotar 
sistemas automáticos, que necessitam de um amplo e coligado sistema de sinalização e controle.  

Para o tipo de via, a configuração é maleável. Pode ser elevada, subterrânea e em nível, podendo estar 
compartilhada com outros veículos. O mesmo ocorre com a infra-estrutura de apoio. Os pontos de 
parada podem distar entre 350 m e 800 m entre si. Já o sistema de arrecadação pode ser no veículo ou 
então externo a este.  

Já para a tração, é utilizada energia elétrica. Na configuração clássica, o motor é de corrente contínua 
(DC). Para as configurações modernas, se utiliza motor de indução alimentado pelo inversor a IGBT, ou 
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então, nos casos de via totalmente segregada, o motor linear. A captação da energia é catenária, 
normalmente realizada através de pantógrafo, que fica em contato com a rede aérea energizada. Em 
sistemas com via totalmente confinada, a captação pode ser por terceiro trilho.  

No tocante a vida útil do material rodante, ele se assemelha ao metrô leve, com uma média de 30 anos. 

Em relação ao custo de implantação, ele é função de diversos fatores de compõem o sistema. Como 
valor médio, observado nas experiências de sistemas internacionais, o custo de implantação varia de 
US$ 8 milhões a US$ 29 milhões/km, incluindo material rodante. Esta variação de custos é devido a 
custo de mão-de-obra/material, utilização e reabilitação de vias ferroviárias encontradas em diferentes 
projetos. 

No tocante aos custos de material rodante, eles estão sendo reduzidos, dado a padronização de 
componentes, chassis, sistemas de frenagem e de propulsão. Com estes novos veículos modulares, 
houve uma redução de preço na faixa de 20% a 30% aos veículos tradicionais, que está refletida nos 
custos dos projetos mais recentes. Outro ponto importante está na redução de peso do veículo, com a 
utilização de alumínio. 

Apesar do custo desta tecnologia, existe uma compensação deste quando se agrega os benefícios 
proporcionados com o uso do VLT e que reverte para a sociedade, como nas questões de redução de 
congestionamentos, diminuição da poluição, revitalização das áreas adjacentes, dentre outras. 

O desenvolvimento da tecnologia caminha no sentido de ter a luz solar como fonte de energia. Outra 
tendência é a de se optar por veículos que opere em vias alimentadas por corrente de 750 V (contínua) 
e 15000 V (alternada). 

Tabela 9 – Novos tipos de veículos existentes pra a tecnologia de veículos leves sobre trilhos (VLT) 

Veículo Fabricante Características Aplicações 

Combino Siemens piso baixo. 

modular. 

em alumínio. 

largura de 2,2 a 2,65 m. 

comprimento de 18 a 42 m. 

capacidade de 104 a 255 passageiros. 

Tecnologia adotada pelas cidades de: 

 Potsdam. 

 Vienna. 

 Barcelona. 

 Erfurt. 

 Basel. 

City 
Sprinter 

Siemens variação do Combino, só que com piso elevado.  

Citadis GEC Alstom modular. 

modelos 100/200 - aço. 

modelo 300 - alumínio. 

modelo 500 - estrutura reforçada. 

largura 2,2 a 2,65 m. 

comprimento de 20 a 40 m. 

modelos 301/401 - 70% piso baixo. 

modelos 202/302/402 - 100% piso baixo 

Tecnologia adotada pelas cidades de: 

 Montpellier (Citadis 301). 

 Lyons. 

 Orléans. 

 Dublin (Citadis 301 e 401). 

Type 1  
Stadtbahn 
2000 

Üstra/GEC 
Alstom/Sie
mens 

piso intermediário. 

altura do piso 860 mm (4 degraus). 

largura 2,65 m. 

comprimento 25,66 m. 

corrente 600 V DC. 

velocidade máxima 80 km/h. 

bi-direcional (duas cabines de comando) 

Serão utilizados no transporte da 
Expo 2000, Hanover, Alemanha. 

 

(Continua) 
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Tabela 9 – Novos tipos de veículos existentes pra a tecnologia de veículos leves sobre trilhos (VLT)  
(Continuação) 

Veículo Fabricante Características Aplicações 

Incentro Adtranz piso baixo. 

modular. 

largura 2,40 m 

comprimento 36,4 m. 

capacidade de 259 passageiros. 

velocidade máxima 70 km/h. 

corrente 750 V DC. 

motor na roda. 

Tecnologia adotada pela cidade de 
Nantes, França. 

Saarbahn 
AG 

Bombardier 
Eurorail/Kie
pe/Elin 

piso elevado. 

altura de 40 mm. 

largura 2,65 m. 

comprimento 37 m. 

bitola 1435 mm. 

peso de 55 t. 

rampa máxima de 8%. 

raio mínimo curvatura 25 m. 

velocidade máxima 100 km/h. 

capacidade de 243 passageiros (4 pax/m
2
). 

96 sentados e 147 em pé. 

corrente (15kV, 16.7 Hz e 750 V DC). 

motor 8x120 KW/80 Hz. 

pode operar em via férrea convencional ou em viário 
convencional. 

Tecnologia adotada pela cidade de 
Saarbrücken, Alemanha. 

LRV T69 Ansaldo 
Trasporti e 
Firema 
Trasporti 

piso baixo - 60%. 

altura de 335 mm em nível da plataforma. 

articulado. 

três portas. 

bi-direcional. 

Tecnologia adotada pela cidade de 
Midland. 

SL95 Ansaldo 
Trasporti e 
Firema 
Trasporti 

piso baixo - 50%. 

altura de 350 mm em nível da plataforma. 

quatro portas. 

bi-direcional. 

 

Fontes: Revista Public Transport International vol. 47-1998/4, Bruxelas, julho 1998. 

Revista Public Transport International vol 46-1997/4, Bruxelas, julho 1997. 
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Figura 19 – Veículo Combino da Siemens 

 

Figura 20 – O modelo Citadis de VLT da GEC Alstom 

 

Figura 21 – O veículos Incentro da Adtranz 
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Figura 22 – O modelo LVR T69 da Ansaldo Trasporti e Firema Trasporti 

 

Figura 23 – O VLT de Strasburg, França 

 

Figura 24 – O veículo tipo Saarbahn AG da cidade de Saarbrucken na Alemanha 
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Figura 25 – O veículo do sistema de VLT de Hanover, Alemanha 

 

Tabela 10 – Exemplos de custos de implantação da tecnologia de veículos leves sobre trilhos (VLT) 

Sistema Ext.  Número 
de 

paradas 

Número 
de 

veículos 

Custo Total de 
Investimento/ km 

Características 

Saarbrücken, 
Alemanha1 . 
início de 
operação  1960, 
remodelado em 
1997. 

existente - 
44 km 

(aproveita
mento de 

infra-
estrutura 
do trem 
regional) 

ampliação 
- 15km 

(na área 
central) 

47 28 US$ 6,5 milhões Veículo Saarbahn AG (Bombardier 
Eurorail/Kiepe/Elin) 

piso elevado. 

altura 80,5 mm. 

corrente 750 V DC (área central) e  15 kV 
com 162/3 na via férrea. 

comprimento 37 m. 

três composições. 

motor único de 960 kW. 

rampa máxima 8%. 

raio de 30 a 50 m. 

via segregada, em concreto, acima 6 a 8 
cm do viário compartilhado. 

25.000 passageiros/sentido/dia. 

Strasburg, 
França1  
 

12,6 km 23 24 US$ 26,3 milhões Veículo Eurotram (Adtranz) 
piso baixo. 

capacidade de 210 passageiros. 

raio mínimo curvatura 25 m. 

peso 40,3 t. 

velocidade média 35 km/h. 

velocidade máxima 60 km/h. 

corrente 750 V DC. 

freqüência 4 a 5`(pico). 

8,8 em via compartilhada (centro). 

3,8 km em via segregada. 

(Continua) 
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Tabela 10 – Exemplos de custos de implantação da tecnologia de veículos leves sobre trilhos (VLT) 
(Continuação) 

Sistema Ext.  Número 
de 

paradas 

Número 
de 

veículos 

Custo Total de 
Investimento/ km 

Características 

Grenoble, 
França 1,2  

início de 
operação: 

linha 1 1987 

linha 2 1990 

linha 1 - 9 
km 

 

linha 2 - 
5,8 km 

(4,7 km de 
infra-

estrutura 
nova) 

22 

 

14 

(9 
novas) 

20 

 

15 

Linha 1 

US$22,5 milhões 

 desapropriação de 
área e prédios    US$ 
1,1 milhões. 

 infra estrutura       
US$ 3,8 milhões. 

 eng ª civil           US$ 
8,2 milhões. 

 material rodante    
US$ 4,4 milhões. 

 operações agregadas          
US$ 3,3 milhões. 

 consultoria e gastos 
diversos              US$ 
1,7 milhões. 

 

Linha 2                   US$ 
21,2 milhões 

 infra-estrutura    US$ 
14,0 milhões. 

 material rodante   
US$ 5,2 milhões. 

 consultoria,            
custos agregados, 
desapropriação     US$ 
2,0 milhões. 

Veículo da Alstom 

piso baixo. 

altura 345 mm. 

comprimento 29,4 m. 

largura 2,3 m. 

VEÍCULO DA ALSTOM 

peso de 44,6 t. 

4 portas de 1,5 m. 

capacidade 174 passageiros            (4 
pax/m2). 

54 sentados. 

65.000 passageiros/dia. 

velocidade comercial: 

linha 1-18 km/h e linha 2-18,9 km/h. 

velocidade máxima 70 km/h. 

corrente 750 V DC. 

média da aceleração de 0 a 40 km/h é 
0,92 m/s2. 

desaceleração é de 1,2 m/s2. 

rampa máxima de 12%. 

com um motor, rampa máxima de 6%. 

via segregada em nível. 

via compartilhada. 

operação visual. 

Stuttgart, 
Alemanha 2 

início de 
operação 1962, 
remodelada em 
1992.  

44,1 km 

(4 linhas) 

186 81 US$ 26,0 milhões Veículo DT 8.10 
(Duewag/ABB/AEG/Siemens). 

comprimento 38,8 m. 

largura 2,65 m. 

piso elevado. 

altura 1000 mm. 

bitola 1435 mm. 

capacidade 234 passageiros            (4 
pax/m2). 

velocidade comercial média de     24,7 
km/h. 

média da aceleração de 0 a 50 km/h é 
0,9 m/s2. 

desaceleração é de 1,3 m/s2. 

corrente 660V/750V. 

freqüência 6 min (pico). 

1,9 km em via compartilhada. 

30,6 km em via segregada. 

11,6 km em túneis. 

(Continua) 
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Tabela 10 – Exemplos de custos de implantação da tecnologia de veículos leves sobre trilhos (VLT) (Continuação) 

Sistema Ext.  Número 
de 

paradas 

Número 
de 

veículos 

Custo Total de 
Investimento/ km 

Características 

San Diego, EUA 
2. 

Início de 
operação: 

linha 1 1981. 

linha 2 1986 e 
1989. 

linha 1 – 
25,6 km 

 

linha 2 – 
35,8 km 

30 

 

71 US$ 8 milhões 

 

Veículo articulado Duewag (Siemens). 

comprimento de 23,05 m. 

largura 2,65m. 

peso 32,6 t. 

capacidade de 200 passageiros. 

64 passageiros sentados. 

52.500 passageiros/dia. 

aproveitamento de linha férrea 
existente. 

58,7 km via segregada em nível. 

2,7 km via compartilhada (centro). 

velocidades médias               linha 1- 37,4 
km/h                   linha 2 – 35,4 km/h                  
região central – 13 km/h. 

freio elétrico. 

Portland, EUA4 . 

Início de 
operação 1987 

52,6 km 36 70 US$ 26 milhões Veículos Bombardier e Duewag 
(Siemens) 

peso 41,67 t (Bombardier). 

peso 49,37 t (Duewag). 

piso elevado (Bombardier). 

70% piso baixo (Duewag). 

velocidade média 36 km/h. 

velocidade máxima 90 km/h. 

7,9 km em via compartilhada. 

44,7 km em via segregada. 

Edmonton, 
Canadá3, 

início de 
operação 1978 

12,3 km 10 37 US$ 29 milhões Veículo Frankfurt U2 (Siemens). 

comprimento 24,3 m. 

largura 2,65 m. 

23.500 passageiros/dia. 

corrente 600 V DC. 

4,7 km subterrâneo. 

6 paradas subterrâneas. 

freqüência de 5 min (pico). 

Manilla, 
Turquia1 

Início de 
operação 

1984. 

14,4 km 28 64 US$ 23 milhões Veículos da Bombardier e CDK Tatra 
(veículos novos). 

piso baixo (novos). 

comprimento 29,9 m. 

largura 2,6 m. 

bitola 1435 mm. 

capacidade de 204 passageiros, 

46 sentados. 

315.000 passageiros/dia. 

velocidade máxima 80 km/h. 

corrente 750 V DC. 

via confinada em nível. 

viadutos. 

freqüência 3 a 5 min (pico). 

(Continua) 
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Tabela 10 – Exemplos de custos de implantação da tecnologia de veículos leves sobre trilhos (VLT) 
(Continuação) 

Sistema Ext.  Número 
de 

paradas 

Número 
de 

veículos 

Custo Total de 
Investimento/ km 

Características 

Nantes, 
França

1,2
 . 

início de 
operação: 

linha 1 1985 

linha 2 1994 

linha 1 - 
12,6 km 

 

linha 2 - 
14,4 km 

24 

 

30 

46 Linha 1 US$ 4,9 milhões: 

desapropriação de área e 
prédios           US$ 0,1 
milhões. 

infra estrutura        US$ 1,3 
milhões. 

ponto de parada     US$ 0,2 
milhões. 

viário US$ 0,5milhões. 

energia                  US$ 0,3 
milhões. 

instalações operacionais          
US$ 0,1 milhões. 

material rodante US$ 1,4 
milhões. 

centro operacional US$ 0,5 
milhões. 

consultoria e gastos 
diversos                 US$ 0,5 
milhões. 

Linha 2                        US$ 
18,4 milhões 

Veículo Incentro (Adtranz) 

comprimento 28,5 m. 

largura 2,3 m. 

peso 40,8 t. 

capacidade 168 passageiros     (4 
pax/m

2
). 

60 passageiros sentados. 

60.000 passageiros/dia. 

velocidade comercial de         21,5 km/h 
a 23,0 km/h. 

velocidade máxima 70 km/h. 

velocidade cruzeiro 60 km/h. 

média da aceleração 0 a 40 km/h é 1,10 
m/s

2
. 

desaceleração é de 1,25 m/s
2
. 

rampa máxima de 12%. 

via segregada em nível. 

via compartilhada. 

Fonte: 1. Revista Public Transport International vol.47-1998/4, Bruxelas, julho 1998. 

Light Rail Trabsit Systems, ECMT, Paris, 1994. 
Seventh National Conference on Light Rail Transit, vol. 1, TRB, Washington, 1995. 

A gama dos meios de transportes públicos urbanos. Alain Jeux. 

3.1.3.1.2 Aeromovel 

Esta tecnologia de veículos leves sobre trilhos diferencia-se dos demais veículos leves sobre trilhos 
apresentados, pela inovação do sistema de propulsão do veículo. A propulsão por ar permite que o peso 
morto do passageiro transportado seja em média de 30 kg, contra 120 kg dos sistemas convencionais. 
Este elevado índice de carga útil permite uma redução de custos, principalmente de implantação de 
infraestrutura.  

O princípio consiste em converter energia elétrica em fluxo de ar, transmitindo pressão diretamente 
para o veículo sem a necessidade de marchas ou a intervenção de circuitos elétricos. 

A propulsão é obtida por aletas, rigidamente ligadas a sua estrutura, que se deslocam no interior de um 
duto pressurizado, usando o diferencial de pressão que age sobre aletas para fazer tração. 

Este duto de ar serve como estrutura de suporte para os trilhos. Já o fluxo de ar é gerado e controlado 
por unidades estacionárias ao longo da linha em intervalos convenientes. 

Estas unidades estacionárias abrigam o grupo moto-propulsor, que contém um ventilador centrífugo 
industrial, que é acionado por motor elétrico tipo assíncrono, com rotor em curto circuito. Um conjunto 
de quatro válvulas veneziana controla o sentido do fluxo de ar e dosa a vazão. 

Os veículos são alimentados a partir dos trilhos, com corrente de 55 Vca, utilizada para iluminação e 
alimentação dos sistemas de portas, som e baterias. Existe também um sistema auxiliar, com baterias, 
que entram em funcionamento em caso de falha. 
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Uma subestação transformadora fornece energia elétrica na tensão adequada aos motores elétricos e 
também os 55 Vca necessários a eletrificação dos trilhos. 

A infraestrutura é elevada, é constituída de peças pré-moldadas. A operação do veículo pode ser 
automática ou semi-automática. 

Tabela 11 – Sistema Aeromóvel de Porto Alegre 

Sistema Ext. Número de 
paradas 

Número de 
veículos 

Custo Total de Investimento/km Características 

Porto 
Alegre 

3,8 
km  

2  8 

(2 reservas) 

US$ 2.529.215: 

 projeto US$ 212.000. 

 remanejamento de redes US$ 
67.000. 

 obra civil US$ 1.261.155. 

 acessórios de via        US$ 
245.550. 

 equipamentos             US$ 
295.740. 

 veículos US$ 317.940. 

 sistema de controle e 
comando US$ 44.650. 

 oficinas US$ 29.380. 

 despesas com administração e 
diversos US$ 55.800. 

 comprimento 25,0 m. 

 largura 2,70 m. 

 bitola 1600 mm. 

 veículo articulado. 

 capacidade veículo 300 
passageiros   (7 pax/m

2
). 

 48 pass. sentados e 252 em pé. 

 4 portas cada lado com 1800 
mm de largura. 

 capacidade 9000 pax/h/sentido 

 veloc. comercial 20 a 32 km/h. 

 aceleração/desaceleração 
máxima    1,3 m/s

2
.  

 rampa máxima do projeto 5%. 

 Rampa máxima veículo 12%. 

 raio mínimo 25,0 m. 

 potencial instalada 192 KVA. 

 condução semi-automática. 

 peso 8700 kgf (vazio). 

 motopropulsor 7x192 KVA. 

Fonte: Sur Coester S.A, 1988. 

Figura 26 – Sistema Aeromóvel de Porto Alegre, Brasil 
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Figura 27 – O veículo Aeromóvel de Jakarta, Indonésia 

 
3.1.3.1.3 Monotrilho 

Este tipo de tecnologia tem sido utilizado, na maioria dos casos, em sistemas de pequena extensão, 
como em aeroportos, exposições, centros comerciais e parques temáticos. Existe no mercado um 
grande número de tipos de veículos, normalmente utilizando rodas para serem guiados pelos trilhos. 
Quanto à propulsão, ela pode ser por corrente elétrica, ou então, utilizar levitação magnética. 

A utilização da levitação magnética (maglev) concentra-se no Japão, com veículos que utilizam 
condutividade para a levitação e propulsão do veículo. Alguns exemplos de sistema que adotaram a 
tecnologia de monorail são descritos a seguir. 

Tabela 12 – A tecnologia de Monotrilho que utiliza levitação magnética (maglev) 

Características HSST-100L HSST-100S 

composição 10 módulos 6 módulos 

capacidade 216 (65 sentados + 151 em pé) 134 (48 sentados + 86 em pé) 

peso (vazio) 32,6 t 18,0 t 

comprimento 15,0 m 8,5 m 

largura 2,59 m 2,60 m 

altura 3,19 m 3,30 m 

estrutura alumínio 

corrente 1500V dc 

bitola 1700 mm 

raio mínimo 50 m 25 m 

rampa máxima 7% 

velocidade máxima 130 km/h 110 km/h 

aceleração 4,5 km/h/s 

desacelaração 4,5 km/h/s (serviço e emergência) 4,5 km/h/s (serviço); 5,3 km/h/s (emergência) 

tipo de freio elétrico.; elétrico-hidráulico; hidráulico (emergência). 

levitação U-shaped eletomagnéticos 

altura de levitação (diferença) 6mm de diferença mecânica 8mm de diferença magnética 

motor propulsão 10 motores lineares/veículo 6 motores lineares/veículo 

fonte de energia auxiliar DC-DC conversor (um conjunto para cada 2 veículos) 

sistema sinalização automático 

Fonte: Japanese Railway Information, nº 47 (1991) e nº 70 (1996). 
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Tabela 13 – Sistemas que utilizam a tecnologia de Monotrilho 

Tipo de veículo Sistemas Implantados Características 

fabricante Adtranz Darling Harbour TNT -Sidney, Austrália: 

início de operação 1988. 

extensão 3,4 km. 

Merry Hill - Birmingham, Inglaterra. 

Expo 92 - Sevilha, Espanha. 

Jurong Bird Park - Singapura, 

Aeroporto Newark - New Jersey, EUA (3,0 km): 

 motor de 40 kW. 

 velocidade máxima 45 km/h. 

 raio mínimo 20 m. 

 rampa máxima 6%. 

 6.000 passageiros/hora/sentido. 

 condução manual/automática. 

 via confinada elevada. 

ART, Bombardier Vancouver Sky Train: 

início de operação 1986; extensão 28,9 km; 20 
estações; frota 150 veículos; 20 milhões 
passageiros/ano. 

Scarborough - Toronto (1985). 

Detroit People Mover - Detroit, EUA (1987). 

 motor de indução linear. 

 corrente 600-750 V DC (trilho). 

 rampa máxima 6%. 

Intamin AG Shopping Center - Rio de Janeiro, Brasil (1995). 

Gelsenkirchen, Alemanha (1996). 

Bangkok, Tailândia (1995). 

Exposição - Stuttgart, Alemanha (1993) 

Expo 93, Coréia do Sul. 

Shenzhen, China (1993). 

Busch Gardens, Tampa, Flórida. 

 velocidade 50 a 80 km/h. 

 18.000 passageiros/hora/sentido. 

 operação automática. 

M-VI, Bombardier Walt Disney World Resort - Orlando, Flórida 
(1989-1990). 

 200.000 passageiros/dia. 

 rodas pneumáticas suportam e movem o 
veículo. 

 propulsão por corrente alternada. 

Otis Severn-Lamb, Inglaterra 

Blackpool, Holanda 

Gateshead, Holanda 

Genting Highlands, Malásia 

 controle manual/automático. 

 capacidade 120 passageiros. 

UM III/Bombardier Aeroporto Internacional de Tampa, EUA 
(1991). 

Área Central de Jacksonville, Florida, EUA 
(1998) 

 composição 1 a 10 veículos. 

 capacidade 56 passageiros. 

 500 a 10.000 pass/h/sentido. 

 velocidade máxima 35 mph. 

 rampa máxima acima de 10%. 

Fonte: Jane´s, 1997/1998. 
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Figura 28 – O monotrilho HSST (sistema maglev – levitação magnética) 

 

Figura 29 – Monotrilho da Adtranz em Sidney, Austrália 

 

Figura 30 – Monotrilho ART da Bombardier em Vancouver, Canadá 
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Figura 31 – Monotrilho Modelo Intamin AG 

 

Figura 32 – Veículo Monotrilho M-VI 

 

Figura 33 – Monotrilho da Otis 
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Figura 34 – Monotrilho UM III da Bombardier em Tampa, EUA 

 
3.1.3.2 Veículos Leves Guiados sobre Pneus 

Um passo importante no sentido da melhoria de tecnologias de veículos para sistemas de média 
capacidade está na proposição de veículos que sejam elétricos como o trólebus, andem sobre pneus e 
sejam guiados como um VLT. 

Nesta tendência, o veículo leve sobre pneus (O-Bahn e GLT/TVR), vem suprir esta necessidade, sendo 
uma tecnologia intermediária para o sistema de média capacidade do transporte público, estando entre 
a opção por um veículo leve sobre trilhos (VLT) e o ônibus.  

Na década de 70 na Alemanha, houve um empenho em integrar cada um dos componentes do sistema 
de ônibus, que trabalhavam individualmente, em um sistema de alto desempenho.  

O resultado do trabalho foi o desenvolvimento de um veículo híbrido operacionalmente, ou seja, que 
podia trafegar em vias compartilhadas, como um ônibus convencional, e em vias segregadas, como um 
veículo leve sobre trilhos. 

Este primeiro veículo guiado sobre pneus foi o O-Bahn. Seguindo os mesmos princípios deste veículo, 
atualmente novos veículos vêm sendo desenvolvidos, os denominados GLT/TVR. A seguir são 
apresentadas as principais características destes tipos de veículos. 

3.1.3.2.1 O-Bahn 

Este precursor veículo resultou de um amplo estudo, realizado através da parceria entre o Ministério de 
Pesquisa e Tecnologia da Alemanha e as indústrias Daimler-Benz e Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg. 

O princípio da tecnologia está na introdução de roletes laterais acoplados ao eixo dianteiro de um 
ônibus convencional e de guias laterais direcionadas, que permitem o veículo circular em uma via 
segregada. Esta via é constituída basicamente de uma canaleta com duas vigas paralelas de concreto, 
com função de guia e de pista de rolamento, apoiados sobre dormentes do mesmo material. 

Como sistema de propulsão do veículo, pode-se ter o diesel e/ou energia elétrica (trólebus). A operação 
pode ser realizada com veículos convencionais, articulados e bi-articulados, transportando demandas 
entre 12.000 e 30.000 passageiros/hora/sentido. 

A velocidade de operação é em torno de 30 km/h na via segregada, com velocidade máxima de 80 km/h. 

As vantagens deste sistema, descritas por MEYER (1985) são apresentadas a seguir: 

1 ) a largura do viário pode ser reduzido de 3,50 m para 2,80 m, resultando em redução dos gastos 
com infraestrutura. 

2 ) o peso do veículo é inferior ao VLT, contribuindo na redução de gastos com infraestrutura. 
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3 ) as plataformas para as estações e pontos de parada, podem ser construídas no nível do primeiro 
degrau, facilitando o acesso. 

4 ) melhora do conforto na viagem, devido a operação em via segregada e guiada. 

5 ) melhora das condições de trabalho do operador, com a possibilidade de utilizar sistema 
automático de direção nos trechos guiados. 

6 ) propicia a expansão do sistema de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros. 

7 ) menor número de interferências urbanísticas e de impacto construtivo. 

No tocante aos custos de investimento e de operação, esta tecnologia, em situações propicias a sua 
utilização, tem melhor retorno que a tecnologia do VLT. Para o sistema de Adelaide na Austrália, o valor 
de implantação foi de U$$ 8 milhões/km1, incluindo a frota de veículos. 

Tabela 14 – Características do sistema O-Bahn em Adelaide, Austrália 

Sistema Características Custo de Implantação/km 

Adelaide, Austrália 

início de operação 1989. 

 extensão 12 km. 

 frota 113 veículo articulados. 

 25 pontes. 

 60 túneis. 

 velocidade de 50 km/h na via segregada. 

 20.000 passageiros/dia. 

US$ 8 milhões, com material rodante 

Fonte: Departamento de Transporte de Adelaide. 

3.1.3.2.2 GLT/TVR 

O GLT/TVR combina os atributos mais modernos dos veículos leves sobre trilhos, como sistema guiado, 
propulsão elétrica, design arrojado, com a vantagem da autonomia do ônibus, que o permite trafegar 
em viário sem tratamento.  

Os primeiros testes desta tecnologia sobre pneus estão sendo realizados na França, em uma pista 
experimental construída em uma parte do corredor de ônibus Trans Val de Marne, localizado na região 
metropolitana de Paris. Os testes estão sendo realizados com três tipos de veículos existentes 
atualmente no mercado. 

O primeiro veículo desenvolvido e que se encontra em estágio mais avançado, já operando 
experimentalmente nesta pista de testes, é o GLT/TVR da Bombardier/Anf e Spie-Enertrans. O veículo 
tem 24,5 m de comprimento e 2,5 metros de largura, com três corpos, separados por duas articulações. 
Ele é guiado por um rolete, que corre ao longo de um trilho colocado internamente ao piso da via. Este 
mesmo trilho fornece a corrente reversa para os veículos elétricos. O rolete é retrátil, permitindo que o 
veículo seja conduzido com um ônibus convencional. O veículo é unidirecional e possui dois motores, 
um elétrico e outro térmico, com energia suprida por corrente elétrica aérea ou motor a diesel. 

Apesar deste veículo da Bombardier-Anf e Spie-Enertrans ainda se encontrar em fase de testes, a cidade 
de Caen já o adotou na estruturação do novo sistema de transporte público a ser implantado. 

O outro veículo é um projeto conjunto da Matra Transport, a Renault VI e a GEC Alstom, que 
desenvolveram um veículo denominado Civis. Este veículo originou-se da última geração de trólebus. A 
sua diferenciação está no sistema guiado, que é realizado opticamente através de câmeras (sistema 
VISSE), que acompanham duas faixas guias dispostas no viário. A informação recebida pela câmera é 
traduzida para um computador, que emite sinais que vão guiando o veículo. Este sistema guiado ótico 
tem um sistema auxiliar mecânico de guia caso ocorra falha do sistema principal. Seus componentes 
elétricos consistem de um microprocessador Agate, que controla o ONIX 350 IGBT inversor. Os motores 
elétricos estão localizados nas rodas e os discos de freio, localizam-se na primeira e segunda marcha. A 
corrente utilizada por este veículo, é a mesma que a de um trólebus.  
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Já a Lohr Industrie, está trabalhando no Translohr. Este veículo é guiado através de dois roletes oblíquos 
que abraçam um trilho central. A corrente de alimentação elétrica pode ser a típica de um VLT (aérea e 
com retorno no trilho) ou como a de um trólebus. 

Para estes dois últimos tipos de veículos, a pista de teste Trans Val de Marne, está sendo remodelada, 
para acomodar estes veículos e realizar os testes, que devem durar no mínimo seis meses. 

A proposta de realizar estes testes em uma mesma pista experimental tem três objetivos básicos: 

 Testar o desempenho dos veículos em termos de motor, comportamento do sistema guiado, 
fonte de energia, comportamento nas curvas e aclives/declives, consumo, ruído, segurança. 

 Determinar as condições de operação destes veículos, como mudança de modo de condução, 
operação com tráfego urbano, interface veículo/estação, manutenção. 

 Medir o impacto comercial destes veículos, em valores de atitude dos passageiros, percepção 
do produto, design, imagem gerada pelo uso de tecnologias híbridas, dentre outros. 

Tabela 15 – Tipos de veículos existentes para a tecnologia de veículos leves sobre pneus (GLT/TVR) 

Veículo Fabricante Características Aplicações 

GLT/TVR Bombardier-Anf 
e Spie-
Enertrans 

piso baixo. 

altura do piso 340 mm. 

largura 2,55 m. 

comprimento de 24,5 m (3 corpos 
separados por duas articulações). 

peso de 25 t. 

150 passageiros (4pax/m
2
), com 45 

sentados. 

4 portas-duplas. 

guiado por roletes retráteis. 

raio mínimo de giração de 12 m 

dois motores (elétrico e térmico). 

velocidade máxima de 70 km/h. 

Em fase de teste em parte (1400 m) do corredor 
de ônibus Trans Val-de-Marne, França. 

Tecnologia adotada pelas cidades de: 

 Caen. 

 Nancy. 

Civis Matra/RVI/GEC 
Alstom 

piso baixo. 

altura do piso 340 mm. 

largura 2,55 m. 

comprimento de 12 a 24 m. 

sistema de três-fases AC. 

motor localizado nas rodas. 

sistema ótico de guia (VISSE). 

Em fase de teste em parte (1400 m) do corredor 
de ônibus Trans Val-de-Marne, França. 

 

Transloh
r 

Lohr Industries em fase de desenvolvimento 

utiliza duas rodas como guia. 

Em fase de teste em parte (1400 m) do corredor 
de ônibus Trans Val-de-Marne, França. 

Tecnologia adotada em Clement Ferrand. 

Fontes: Revista Public Transport International vol. 47-1998/4, Bruxelas, julho 1998. 

Revista Public Transport International vol 46-1997/4, Bruxelas, julho 1997. 
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Figura 35 – O veículo GLT/TVR 

 

Figura 36 – Modelo Civis de Veículo Leve sobre Pneus 

 
3.1.3.3 Sistemas Suspensos 

O sistema suspenso de transporte utiliza tecnologias de veículos que são sustentados por cabos ou 
vigas. Para a aplicação em sistemas de média capacidade, está tecnologia ainda está restrita, dada a 
oferta de transporte por ela propiciada. Veículos mais recentes já demonstram a aptidão para aplicações 
em sistemas que transportam mais de 200 passageiros por veículo. 

Como vantagem do uso desta tecnologia destaca-se: 

 Melhora da segurança durante a operação, proporcionada pela via exclusiva. 

 Redução de custos operacionais, através da utilização de veículos mais leves, com melhor 
aceleração, melhor velocidade operacional e ser controlado automaticamente. 

 Redução do impacto ambiental. 

 Minimização de custos de capital de construção, principalmente os correlacionados a 
desapropriações e de intervenções urbanísticas durante a construção. 

 Oferecer um modo de transporte com alta velocidade nas regiões centrais da cidade.

Estima-se que a tecnologia de veículos suspensos proporcione, quando comparado a tecnologia de 
veículos leves sobre trilhos, uma redução de 50% nos custos operacionais e uma redução de 75% nos 
custos de construção. 

Alguns tipos de veículos suspensos são descritos na tabela a seguir. 
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Tabela 16 – Tipos de veículos suspensos 

Modelo Aplicações Características 

Aerobus Desenvolvido na Suíça, Canadá e EUA.: 
1

ª
 geração – Suiça. 

2
ª
 geração (1975) – Mannheim, 

Alemanha. 

3
ª
 geração Dietlikon, Suiça. 

4
ª
 geração (1987) 

 modular (2 a 9). 

 velocidade 80 km/h. 

 rampa máxima 8%. 

 capacidade de 40 a 222 passageiros (9 módulos). 

 10.000 passageiros/hora/sentido. 

 freqüência mínima 90s. 

 peso 30 t. 

 motor elétrico. 

 vão normal 200 a 300 m. 

 vão máximo 600 m. 

 condução semi/automática. 

SIPEM/Siemens 
(H-Bahn e S-Bahn)  

 

University of Dortmund - Alemanha 
(1984) – H-Bahn. 
 
Aeroporto Internacional de 
Duesseldorf, Alemanha –   S-Bahn. 

 capacidade de 65 passageiros. 

 15.000 passageiros/hora/sentido. 

 motor rotary 

 corrente 380 V AC. 

 velocidade máxima 65 km/h. 

 freqüência mínima 60 s. 

 condução automática. 

Von Roll Tramways Roosevelt Island - New York, EUA. 
 
Singapura. 

 cabines. 

 capacidade de  20 a 200 passageiros/cabine. 

 velocidade 12 m/sec. 

 vão típico de 2.000 m. 

 condução automática. 

 trajeto retilíneo. 

Aerorail Em desenvolvimento no Texas, EUA.  similar ao SIPEM. 

Fonte: Jane’s, 1997/1998. 

Figura 37 – O veículo Aerobus 
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Figura 38 – O sistema de estruturação dos cabos de sustentação do Aerobus 

 

Figura 39 – Veículo suspenso SIPEM da Siemens 

 

Figura 40 – Sistema suspenso Von Roll Tranways 

 
3.1.3.4 Síntese 

No Brasil cerca de 40 corredores espalhados em 21 cidades, possuem demanda superiores a 15.000 
passageiros/hora/sentido, caracterizando a estruturação de um sistema de média capacidade. A solução 
tecnológica para cada um destes corredores é singular, devido a peculiaridades de cada região e das 
condições financeiras. Assim, a escolha da alternativa de tecnologia veicular está condicionada a 
diversos fatores, que constituem subsistemas que compõem o corredor de média capacidade. 
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Após apresentadas as diversas tecnologias e estudos de casos, a tabela a seguir traz um resumo com as 
principais peculiaridades entre estas tecnologias. 

Tabela 17 – Os diferentes tipos de tecnologias de Veículos Leves para Sistema de Transporte de Média Capacidade 

Tipo  Demanda 

(passageiros/hora/sentido) 

Custo Implantação/km 

 (US$) 

Sistemas Implantados 

VLT 12.000 a 36.000 8 milhões (em linha férrea existente). 

12 milhões (via segregada em nível) 

29 milhões (via confinada subterrânea) 

San Diego, EUA.  

Nantes, França. 

Edmonton, Canadá. 

Aeromovel 1.000 a 25.000 2,5 milhões (via confinada elevada) Porto Alegre, Brasil. 

Monorail 6.000 a 18.000 - Vancouver, Canadá 

O-Bahn 12.000 a 30.000 8 milhões Adelaide, Austrália 

GLT/TVR 3.000 8 a 11 milhões A ser implantado em Caen e Nancy 

Suspensos 1.000 a 8.000 - Alemanha. 

3.1.4 Modelo de Infraestrutura 

Conforme citado no início deste capítulo, o Programa de Melhoria da Oferta do Transporte Coletivo de 
João Pessoa prevê a construção de cinco terminais de integração e o tratamento em quatro corredores 
viários para a priorização dos ônibus no sistema viário, com diferentes graus de intervenção. A tabela a 
seguir mostra a extensão por tipo de tratamento para os quatro corredores. 

Tabela 18 – Tratamento por tipo e por corredor (km) 

Corredor Canteiro Central Porta Esquerda Porta Direita Total 

Cruz das Armas 3,76 1,41 1,25 6,42 

Dois de Fevereiro - - 8,17 8,17 

Pedro II 6,30 - 1,58 7,88 

Epitácio Pessoa 3,70 - - 3,70 

Para uma apresentação mais didática, a infraestrutura proposta será apresentada por corredor. 

3.1.4.1 Corredor Cruz das Armas 

O corredor Cruz das Armas conta com um terminal de integração de captação (Terminal Cruz das 
Armas), um terminal de articulação central (Terminal Metropolitano), além de receber linhas com 
ligação com os demais terminais (Terminal Dois de Fevereiro, Terminal Pedro II e Terminal Aeroclube). 

O traçado do corredor utiliza o leito da Av. Cruz das Armas desde a BR-230 até o binário representado 
pelas vias Vasco da Gama e Aderbal Piragibe. 

O texto a seguir mostra as principais características que serão adotadas no Corredor Cruz das Armas. 

3.1.4.1.1 Trecho 1 – Terminal Cruz das Armas – Av. Cel. Adolfo Massa 

 Premissas consideradas para o trecho: 

o Trecho será “duplicado” conforme projeto do DER/PB; 

o Será viabilizado um sistema viário com a função de apoio lateral para o tráfego geral, a 

fim de aliviar a utilização da faixa única remanescente na Av. Cruz das Armas; 

o O corredor de ônibus será implantado junto a faixa da esquerda, com paradas no 

canteiro central; 

o Prevista a implantação de pavimento rígido na faixa da esquerda, a ser utilizada pelos 

ônibus; 

o Prevista a frezagem e o racapeamento asfáltico da faixa remanescente (a direita). 
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 Localização das paradas (sentido Sul-Norte) 

o CA01: em frente ao Mercado Público de Oitizeiro; 

o CA02: entre a Avenida Ana Nery e a Rua Aristides Villar; 

o CA03: entre a Rua São Benedito e a Rua Inácio de Melo. 

3.1.4.1.2 Trecho 2 – Av. Cel. Adolfo Massa – Av. Vasco da Gama/Av. Aderbal Pirangibe 

 Premissas consideradas para o trecho: 

o Será viabilizado um sistema viário com a função de apoio lateral para o tráfego geral, a 

fim de aliviar a utilização da faixa única remanescente na Av. Cruz das Armas; 

o O corredor de ônibus será implantado junto a faixa da esquerda, com paradas no 

canteiro central; 

o Prevista a implantação de pavimento rígido na faixa da esquerda, a ser utilizada pelos 

ônibus; 

o Prevista a frezagem e o racapeamento asfáltico da faixa remanescente (a direita). 

 Localização das paradas (sentido Sul-Norte) 

o CA04: entre a Avenida Pedro Alexandrino e a Rua Deputado José Tavares, em frente ao 

cemitério; 

o CA05: próximo à Avenida Engenheiro Retumba, em frente ao Hospital Frei Damião. A 

localização da estação é no canteiro central, onde existe um retorno. Este retorno deve 

ser substituído pelos loops de quadra, com apoio das vias paralelas, presente nas duas 

direções da Avenida Cruz das Armas; 

o CA06: entre a Av. Des. Novais e a Av. Xavier Júnior; 

o CA07: entre a Av. Silva Mariz e a Av. Buenos Ayres, em frente à parada de ônibus 

existente. Esta parada atenderá ao Mercado Sindolfo Freire, localizado a 1 quadra de 

distância. Nesta quadra há um pequeno recuo das construções do lado leste da avenida, 

que poderá ser desapropriado para a implantação da parada; 

o CA08: localizada na Praça Gen. Lavanery Wanderley, em frente ao Batalhão de 

Infantaria. Esta parada atenderá à clínica localizada a 1 quadra de distância; 

o CA09: localizada na praça esquina com a Av. Joaquim Hardman. Nesta parada, deve-se 

avaliar o desvio do fluxo de automóveis no sentido bairro-centro para o lado externo da 

praça, formado pela Avenida Joaquim Hardman e a Rua Seráfico Nóbrega, de forma que 

a Avenida Cruz das Armas seja exclusiva para a parada dos ônibus. 

3.1.4.1.3 Trecho 3 – Av. Vasco da Gama 

 Premissas consideradas para o trecho: 

o O corredor de ônibus será implantado junto a faixa da direita, com paradas no lado 

direito, ou na faixa central, com paradas também na faixa central; 

o Prevista a implantação de pavimento rígido na faixa a ser utilizada pelos ônibus; 

o Prevista a frezagem e o racapeamento asfáltico das faixas remanescentes. 

 Localização das paradas (sentido Sul-Norte) 

o CA10A (Sentido Bairro-Centro): localizada na Avenida Vasco da Gama, entre a Avenida 

Primeiro de Maio e a Rua Prof. Oswaldo Pessoa. Esta parada atenderá vários pólos de 

geração de viagens, como a Igreja do Rosário, a Casa da Cidadania, o Centro 

Administrativo Estadual e o Cefet;  
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o CA11A: localizada na Avenida Vasco da Gama, entre a Av. Mazimiamo Machado e a Av. 

Sen. João Lira. Esta parada atenderá ao Centro de Saúde de Jaguaribe. 

3.1.4.1.4 Trecho 4 – Av. Aderbal Piragibe 

Recomenda-se a passagem do corredor Cruz das Armas para as seguintes vias: Rua Diogo Velho, Avenida 
Monsenhor Almeida e Avenida Aderbal Piragibe. Nestas avenidas, a ocupação urbana é mais dinâmica 
do que na Rua das Trincheiras, que possui um perfil predominantemente residencial. Além disso, as 
calçadas na Rua das Trincheiras são extremamente estreitas, de forma que é mais difícil o tratamento 
dos pontos de paradas. 

 Premissas consideradas para o trecho: 

o O corredor de ônibus será implantado junto a faixa da direita, com paradas no lado 

direito, ou na faixa central, com paradas também na faixa central; 

o Prevista a implantação de pavimento rígido na faixa a ser utilizada pelos ônibus; 

o Prevista a frezagem e o racapeamento asfáltico das faixas remanescentes. 

 Localização das paradas (sentido Sul-Norte) 

o CA10B Recomenda-se uma parada com pagamento de tarifa pré-paga em frente à praça 

do Centro Administrativo, que deve possuir um forte movimento por causa dos vários 

pólos geradores de viagens localizados na região de influência. Para o retorno à Avenida 

Cruz das Armas, os ônibus podem utilizar a Avenida Doze de Outubro, que deve ter o 

fluxo de automóveis invertido (atualmente em mão inglesa);  

o CA11B: localizada na Avenida Aderbal Piragibe, entre a Av. Mazimiano Machado e a Av. 

Sen. João Lira. Esta parada atenderá ao Centro de Saúde de Jaguaribe. 

Tabela 19 – Localização e distância entre estações do Corredor Cruz das Armas 

Estação Local 
Distância entre 

Estações (m) 

CA01 Av. Cruz das Armas, em frente ao Mercado Público de Oitizeiro 430 

CA02 Av. Cruz das Armas, entre a Av. Ana Nery e a R. Aristides Villar 230 

CA03 Av. Cruz das Armas, entre a R. São Benedito e a R. Inácio de Melo 400 

CA04 Av. Cruz das Armas, entre a Av. Pedro Alexandrino e a R. Dep. José Tavares 460 

CA05 Av. Cruz das Armas, em frente ao Hospital Frei Damião 530 

CA06 Av. Cruz das Armas, entre a Av. Des. Novais e a Av. Xavier Jr. 385 

CA07 Av. Cruz das Armas, próximo à Av. Buenos Ayres 475 

CA08 Av. Cruz das Armas, em frente ao Batalhão de Infantaria 390 

CA09 Av. Cruz das Armas, esquina com a Av. Joaquim Hardman 390 

CA10A Av. Vasco da Gama, entre a Av. Primeiro de Maio e a R. Prof. Oswaldo Pessoa 640 

CA11A Av. Vasco da Gama, entre a Av. Mazimiano Machado e a Av. Sen. João Lira 520 

CA10B Av. Aderbal Piragibe, em frente ao Centro Administrativo 430 

CA11B Av. Aderbal Piragibe, entre a Av. Mazimiano Machado e a Av. Sen. João Lira 425 

O terreno do Terminal Cruz das Armas se localiza no entroncamento da BR-230 com a Avenida Cruz das 
Armas, conforme figura abaixo. 
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Figura 41 – Localização do Terminal Cruz das Armas 

 

O Terminal Cruz das Armas tem previsão de operar 18 linhas, sendo 12 alimentadoras e seis troncais. 

Considerando a simulação de demanda para o ano horizonte de projeto (2032), o Terminal Cruz das 
Armas possui uma estimativa de 141 viagens na hora pico, sendo 78 nas linhas alimentadoras e 63 nas 
linhas troncais. Para esta operação estão previstos 187 veículos, sendo 88 nas linhas alimentadoras e 99 
nas linhas troncais. A tipologia de frota aponta que 40% do total serão veículos do tipo articulado e 13% 
dos veículos serão do tipo Padron, compondo a frota das linhas troncais, enquanto 36% da frota serão 
de Convencionais, 3% de Encurtados e 7% de micro-ônibus, compondo a frota das linhas alimentadoras. 

A tabela 20 mostra o dimensionamento da oferta no T. Cruz das Armas no cenário de demanda 2032. 

Tabela 20 – Dimensionamento da oferta no Terminal Cruz das Armas (2032) 

Linha  Freq. Frota Berços  

 Linhas (on/h) Tipo Quant. Quant. Tipo Ext. (m) 

Linhas Alimentadoras        

AC01  18,0 Convencional 16 1 BDconv_a 30 

AC02  4,0 Encurtado 3 1 Bsconv_a 18 

AC03  4,6 Convencional 4 1 Bsconv_a 18 

AC04  5,5 Encurtado 3 1 Bsconv_a 18 

AC05  4,6 Convencional 4 1 Bsconv_a 18 

AC06  1,1 Micro 1 1 Bsmic 11 

AC07  2,5 Micro 2 1 Bsmic 11 

AC08  5,5 Micro 7 1 Bsmic 11 

AC09  3,5 Micro 4 1 Bsmic 11 

AI01  18,0 Convencional 32 1 BDconv_a 30 

AI03  5,5 Convencional 6 1 Bsconv_a 18 

AI03  5,5 Convencional 6 1 Bsconv_a 18 

Sub-Total alimentadoras 12 78  88 12  212 

Linhas de eixo        

TC01  4,0 Padron 3 1 BSpad 19 

TC02  6,0 Padron 7 1 BSpad 19 

TI01  13,0 Articulado 29 1 BDartic 44 

TI02  10,0 Padron 15 1 BSpad 19 

TI05  14,0 Articulado 23 1 BDartic 44 

TI06  16,0 Articulado 22 1 BDartic 44 

Sub-total Eixos 6 63  99 6  189,0 
TOTAL 18 141  187 18  401 
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Para efeito desta e das demais tabelas de dimensionamento de terminais, foram usadas as dimensões 
de berço por tipo conforme apontado na tabela a seguir. 

Tabela 21 – Padrão de dimensão dos berços para o dimensionamento dos terminais 

Tipo de 
linha 

Cód. Tipo de 
veículo 

Tipo de Berço Observação Acostamento 
(m) 

Manobra 
(m) 

Total (m) 

Alim. 

BSmic Micro Berço simples 1 veículo na plataforma 8,00 3,00 11,00 

BDmic Micro Berço duplo 2 veículos na plataforma 16,00 3,00 19,00 

BSmid Micrão Berço simples 1 veículo na plataforma 10,00 4,00 14,00 

BDmid Micrão Berço simples 2 veículos na plataforma 20,00 4,00 24,00 

BSconv_a Convencional Berço simples 1 veículo na plataforma 12,00 6,00 18,00 

BDconv_a Convencional Berço duplo 2 veículos na plataforma 24,00 6,00 30,00 

Eixo 

BSconv_e Convencional Berço simples 1 veículo na plataforma 12,00 6,00 18,00 

BDconv_e Convencional Berço duplo 2 veículos na plataforma 24,00 6,00 30,00 

BSpad Padron Berço simples 1 veículo na plataforma 13,00 6,00 19,00 

BDpad Padron Berço duplo 2 veículos na plataforma 26,00 6,00 32,00 

BSartic Articulado Berço simples 1 veículo na plataforma 18,00 8,00 26,00 

BDartic Articulado Berço duplo 2 veículos na plataforma 36,00 8,00 44,00 

BSbartic Bi-articulado Berço simples 1 veículo na plataforma 27,00 8,00 35,00 

BDbartic Bi-articulado Berço duplo 2 veículos na plataforma 54,00 8,00 62,00 

A tabela a seguir mostra um resumo dos itens de dimensionamento mínimo para o Terminal Cruz das 
Armas, com valores estimados para o ano horizonte de 2032 e também para a demanda atual (2012). 

Conforme pode ser visto, este terminal precisará de cerca de 400 metros de plataforma e área total de 
10,3 mil metros quadrados. 

Tabela 22 – Resumo de infraestrutura prevista para o Terminal Cruz das Armas 

Item de dimensionamento Unidade 2012 2032 

Extensão de plataforma útil m 371 401 

Extensão de plataforma total m 371 401 

Vagas em mangueira vagas 53 65 

Plataforma m2 2.226 2.406 

Pista m2 2.597 2.807 

Mangueira m2 2.862 3.510 

Acessos m2 1.447 1.564 

Cobertura total m2 3.525 3.810 

Edificações m2 500 500 

Terreno m2 9.132 10.287 

3.1.4.2 Corredor Dois de Fevereiro 

O corredor Dois de Fevereiro conta com um terminal de integração de captação (Terminal Dois de 
Fevereiro), um terminal de articulação central (Terminal Metropolitano), além de receber linhas com 
ligação com os demais terminais (Terminal Cruz das Armas, Terminal Pedro II e Terminal Aeroclube). 

O Corredor Dois de Fevereiro utiliza um sistema viário muito restrito, sem possibilidade de grandes 
intervenções viárias de duplicação de vias e de desapropriação e com um baixo fluxo de ônibus nas 
horas de pico. Por isso, recomendamos o tratamento deste corredor como faixa preferencial à direita 
para os ônibus. 
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O tratamento de via preferencial para os ônibus engloba a construção de pavimento rígido somente nas 
paradas de ônibus, a padronização dos abrigos e a implantação de semáforos inteligentes com 
priorização ao transporte coletivo. 

No seu trecho final, mais próximo ao centro, este corredor compartilha o sistema viário com o Corredor 
Cruz das Armas, já descrito anteriormente. Assim, as premissas e localização de paradas relacionadas a 
seguir referem-se apenas ao trecho entre o Terminal Dois de Fevereiro e a Av. Vasco da Gama. 

 Premissas consideradas para o Corredor Dois de Fevereiro: 

o O corredor de ônibus será implantado junto à faixa da direita, com paradas no lado 

direito; 

o Prevista a implantação de pavimento rígido somente nos pontos de parada; 

o Prevista a frezagem e o racapeamento asfáltico das faixas remanescentes. 

 Localização das paradas 

o DF01: R. Hilton Guedes Pereira, entre a R. Morise Miranda Gusmão e a R. dos Milagres; 

o DF02A: Av. Pres. Ranieri Mazilli, próxima à R. Danilo Penha Paiva; 

o DF03A: Av. Pres. Ranieri Mazilli, próxima à R. Luzia Pedrosa; 

o DF04A: R. Horácio Trajano de Oliveira, próximo à R. Nereu Morias Coelho; 

o DF05A: R. Pres. Nereu Ramos, próximo à R. José Francisco da Silva; 

o DF06A: R. Dois de Fevereiro, próximo à R. Alípio da Cunha Machado; 

o DF07A: R. Dois de Fevereiro, próximo à R. Romeu Rangel; 

o DF08A: R. Quatorze de Julho, próximo à R. Souza Rangel; 

o DF09A: R. Quatorze de Julho, próximo à Av. Cônego Vidente Pimentel; 

o DF10A: Av. Francisco Manoel, próximo à R. Estud. José Paulo Maia Filho; 

o DF02B: Av. Pres. Ranieri Mazilli, próxima à R. Danilo Penha Paiva; 

o DF03B: Av. Pres. Ranieri Mazilli, próxima à R. Luzia Pedrosa; 

o DF04B: R. Antônio Gomes da Silveira, próximo à R. Pres. Carlos Luz; 

o DF05B: R. Antônio Gomes da Silveira, próximo à R. Pres. Nereu Ramos; 

o DF06B: R. Júlia Ribeiro, entre a R. Orlando Pereira Brito e a R. Horácio Trajano de 

Oliveira; 

o DF07B: R. Leonor Pinto de Abreu, próximo à R. Jornalista Rafael Mororó; 

o DF08B: R. Leonor Pinto de Abreu, próximo à R. Romeu Rangel; 

o DF09B: R. Dois de Fevereiro, próxima à R. Souza Rangel; 

o DF10B: R. Dois de Fevereiro, próximo à Av. Cônego Vidente Pimentel; 

o DF11B: Av. Prof. Francisco S. Rangel, próximo à R. Dr. Silvino Nóbrega; 

o DF12B: R. Frei Martinho, próximo à Av. Francisco Manoel; 

o DF13B: R. Frei Martinho, em frente ao Centro Administrativo. 
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Tabela 23 – Localização e distância entre estações do Corredor Dois de Fevereiro 

Estação Local 
Distância entre 

Estações (m) 

DF01 R. Hilton Guedes Pereira, entre a R. Morise Miranda Gusmão e a R. dos Milagres 590 

DF02A Av. Pres. Ranieri Mazilli, próxima à R. Danilo Penha Paiva 480 

DF03A Av. Pres. Ranieri Mazilli, próxima à R. Luzia Pedrosa 190 

DF04A R. Horácio Trajano de Oliveira, próximo à R. Nereu Morias Coelho 450 

DF05A R. Pres. Nereu Ramos, próximo à R. José Francisco da Silva 370 

DF06A R. Dois de Fevereiro, próximo à R. Alípio da Cunha Machado 280 

DF07A R. Dois de Fevereiro, próximo à R. Romeu Rangel 465 

DF08A R. Quatorze de Julho, próximo à R. Souza Rangel 410 

DF09A R. Quatorze de Julho, próximo à Av. Cônego Vidente Pimentel 330 

DF10A Av. Francisco Manoel, próximo à R. Estud. José Paulo Maia Filho 815 

DF02B Av. Pres. Ranieri Mazilli, próxima à R. Danilo Penha Paiva 505 

DF03B Av. Pres. Ranieri Mazilli, próxima à R. Luzia Pedrosa 235 

DF04B R. Antônio Gomes da Silveira, próximo à R. Pres. Carlos Luz 290 

DF05B R. Antônio Gomes da Silveira, próximo à R. Pres. Nereu Ramos 290 

DF06B R. Júlia Ribeiro, entre a R. Orlando Pereira Brito e a R. Horácio Trajano de Oliveira 390 

DF07B R. Leonor Pinto de Abreu, próximo à R. Jornalista Rafael Mororó 335 

DF08B R. Leonor Pinto de Abreu, próximo à R. Romeu Rangel 365 

DF09B R. Dois de Fevereiro, próxima à R. Souza Rangel 375 

DF10B R. Dois de Fevereiro, próximo à Av. Cônego Vidente Pimentel 335 

DF11B Av. Prof. Francisco S. Rangel, próximo à R. Dr. Silvino Nóbrega 910 

DF12B R. Frei Martinho, próximo à Av. Francisco Manoel 230 

DF13B R. Frei Martinho, em frente ao Centro Administrativo 340 

O Terminal Dois de Fevereiro fica localizado no terreno a oeste do Estádio Almeidão, com conexão ao 
novo viaduto de passagem sobre a BR-230, conforme o mapa abaixo. O novo terminal será de grande 
importância nos dias de jogos e shows no Almeidão, melhorando a acessibilidade ao estádio. 

Figura 42 – Localização do Terminal Dois de Fevereiro 

 

O Terminal Dois de Fevereiro tem previsão de operar um total de 13 linhas, sendo oito alimentadoras, 
duas troncais com ponto inicial e três troncais de passagem.

Considerando a simulação de demanda para o ano horizonte de projeto (2032), o Terminal Dois de 
Fevereiro possui uma estimativa de 100 viagens na hora pico, sendo 51 nas linhas alimentadoras e 49 
nas linhas troncais. Para esta operação estão previstos 117 veículos, sendo 55 nas linhas alimentadoras 
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e 62 nas linhas troncais. A tipologia de frota aponta que 27% do total serão veículos do tipo articulado e 
26% dos veículos serão do tipo Padron, compondo a frota das linhas troncais, enquanto 37% da frota 
serão de Convencionais, 8% de Encurtados e 3% de micro-ônibus, compondo a frota das linhas 
alimentadoras. 

A tabela a seguir mostra o dimensionamento da oferta no Terminal Dois de Fevereiro no cenário de 
demanda de 2032. 

Tabela 24 – Dimensionamento da oferta no Terminal Dois de Fevereiro (2032) 

Linha 

 

Freq. Frota Berços 

 

 

Linhas (on/h) Tipo Quant. Quant. Tipo Ext. (m) 

Linhas Alimentadoras 

       AD01 

 

3,2 Micro 2 1 Bsmic 11 

AD02 

 

13,0 Convencional 16 1 BDconv_a 30 

AD03 

 

2,4 Micro 1 1 BSmic 11 

AD04 

 

8,6 Convencional 9 1 BSconv_a 18 

AD05 

 

6,0 Encurtado 5 1 BSconv_a 18 

AI02 

 

8,0 Convencional 12 1 BSconv_a 18 

AI03 

 

5,5 Convencional 6 1 BSconv_a 18 

AI04 

 

4,6 Encurtado 4 1 BSconv_a 18 

Sub-Total alimentadoras 8 51,2 

 

55 8 

 

142 

Linhas de eixo 

       TD01 

 

7,5 Padron 6 1 BSpad 19 

TI04 

 

10,0 Padron 9 1 BSpad 19 

Sub-total Eixos 2 17,5 

 

15 2 

 

38 

Linhas de passagem 

       TI02 

 

10,0 Padron 15 1 BSpad 19 

TI03 

 

7,5 Articulado 9 1 BSartic 26 

TI05 

 

14,0 Articulado 23 1 BDartic 44 

Sub-total Passagem 3 31,5 

 

47 

  

89 

TOTAL 13 100,2 

 

117 10 

 

269 

A tabela a seguir mostra um resumo dos itens de dimensionamento mínimo para o Terminal Dois de 
Fevereiro, com valores estimados para o ano horizonte de 2032 e também para a demanda atual (2012). 

Conforme pode ser visto, este terminal precisará de cerca de 270 metros de plataforma e área total de 
5,9 mil metros quadrados. 

Tabela 25 – Resumo de infraestrutura prevista para o Terminal Dois de Fevereiro 

Item de dimensionamento Unidade 2012 2032 

Extensão de plataforma útil m 239 269 

Extensão de plataforma total m 239 269 

Vagas em mangueira vagas 19 25 

Plataforma m2 1.434 1.614 

Pista m2 1.673 1.883 

Mangueira m2 1.026 1.350 

Acessos m2 932 1.049 

Cobertura total m2 2.271 2.556 

Edificações m2 500 500 

Terreno m2 5.065 5.896 
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3.1.4.3 Corredor Pedro II 

O corredor Pedro II conta com um terminal de integração de captação (Terminal Pedro II), um terminal 
de articulação central (Terminal Metropolitano), além de receber linhas com ligação com os demais 
terminais (Terminal Cruz das Armas, Terminal Dois de Fevereiro e Terminal Aeroclube). 

O texto a seguir mostra as características previstas para tratamento nas vias do corredor Pedro II. 

3.1.4.3.1 Trecho 1 – Terminal Pedro II – Via Expressa Padre Zé 

 Premissas consideradas para o trecho: 

o Será viabilizado um sistema viário com a função de apoio lateral para o tráfego geral, a 

fim de aliviar a utilização da faixa única remanescente nas vias Walfredo M. 

Brandão/Bancário Sérgio Guerra/Empresário João Rodrigues Alves; 

o O corredor de ônibus será implantado junto a faixa da esquerda, com paradas no 

canteiro central; 

o Prevista a implantação de pavimento rígido na faixa da esquerda; 

o Prevista a frezagem e o racapeamento asfáltico da faixa remanescente (a direita). 

 Localização das paradas (sentido Sul-Norte) 

o PS01: localizada na Rua Walfredo Macedo Brandão, entre a Rua Pedro Juscelino de 

Araújo e a Rua Joaquim Pereira da Silva. Sugere-se as desapropriação de parte da 

calçada do lado Oeste da Avenida (farmácia, loja de motos) para o encaixe da estação; 

o PS02: localizada na Rua Walfredo Macedo Brandão, esquina com a Rua Inácio Ramos de 

Andrade. Deve-se eliminar o retorno existente, que será substituído por retornos de 

quadra. O canteiro central neste trecho do corredor é bem largo, o que possibilita a 

implantação de uma estação mais generosa e com pagamento de tarifa pré-paga; 

o PS03: localizada em frente à Praça da Paz, no bairro dos Bancários. Esta estação atende 

ao Shopping Sul. A estação deve ser localizada no canteiro central, eliminando o retorno 

existente. Para a execução do loop de quadra, deve-se abrir uma conversão semafórica 

na esquina com a Avenida Flamboyant. Da mesma forma que a estação PS02, a boa 

largura do canteiro central permite a implantação de uma parada pré-paga. 

o PS04: localizada entre a Rua José Alexandre de Lira e a Rua Antônio Miguel Duarte. 

Sugere-se a desapropriação de uma faixa do condomínio localizado no sentido centro do 

corredor, acompanhando a desapropriação feita para encaixar o recuo para ônibus do 

ponto de parada existente. 

Em frente ao Carrefour Bancários, há um terreno vazio que deve ser desapropriado para que se alargue 
a caixa viária nesta parte do corredor. Este trecho atualmente possui congestionamento durante os 
horários de pico, pois é um ponto convergente de todo o fluxo dos bairros lindeiros ao corredor Pedro II. 
Por isso, para a implantação de faixa exclusiva de ônibus, deve-se manter mais duas faixas de rolamento 
para o automóvel em cada um dos sentidos. 

Outro conflito acontece na esquina com a Rua Esteves Gérson Carneiro da Cunha. Recomenda-se a troca 
para mão única desta rua no sentido Centro-Bairro, para evitar o conflito dos ônibus que acessam o 
corredor Pedro II. O itinerário dos ônibus deve ser modificado para acessar o corredor pela Rua Luiz A. 
Conserva. 
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3.1.4.3.2 Trecho 2 – Via Expressa Padre Zé – Av. Dom Pedro II – UFPB 

 Premissas consideradas para o trecho: 

o O corredor de ônibus será implantado junto a faixa da esquerda, com paradas no 

canteiro central; 

o Prevista a implantação de pavimento rígido na faixa da esquerda, a ser utilizada pelos 

ônibus; 

o Prevista a frezagem e o racapeamento asfáltico da faixa remanescente (a direita). 

 Localização das paradas (sentido Sul-Norte) 

o PS05: localizada em frente à UFPB. Esta estação servirá de apoio à Estação PS06, que 

deverá ter um maior movimento de pessoas (atualmente esta parada possui um fluxo 

maior de pessoas); 

o PS06: localizada em frente à UFPB. Atualmente já existe uma parada com faixa exclusiva 

de ônibus no sentido centro-bairro, que deve ser reformada para que se adapte ao 

corredor de faixa esquerda. Esta parada deve ser com pagamento pré-pago, dado o 

forte movimento de embarque e desembarque de passageiros durante todo o dia. 

3.1.4.3.3 Trecho 3 – Av. Dom Pedro II – entre Via Expressa Padre Zé e Rua José Severino Massa 
Spineli 

 Premissas consideradas para o trecho: 

o O corredor de ônibus será implantado junto a faixa da esquerda, com paradas no 

canteiro central; 

o Prevista a implantação de pavimento rígido na faixa da esquerda; 

o Prevista a frezagem e o racapeamento asfáltico da faixa remanescente (a direita). 

 Localização das paradas (sentido Sul-Norte) 

o PS07: localizada embaixo da passarela do Ibama na Avenida Pedro II. Esta estação 

atenderá à comunidade lindeira, ao Jardim Botânico e ao Ibama. No projeto funcional 

feito pela Semob, o corredor de ônibus está localizado à direita da avenida. Recomenda-

se o posicionamento do corredor na faixa da esquerda da avenida. Para o acesso da 

estação pela passarela, é necessário projetar uma rampa de acesso e uma escada, de 

forma a permitir o acesso dos pedestres à estação. 

3.1.4.3.4 Trecho 4 – Av. Beira Rio – entre Av. Barão da Passagem e a Lagoa (Praça Sólon de Lucena) 

Durante as vistorias houve a decisão de alteração do trecho final deste corredor, com a utilização da Av. 
Beira Rio como principal via, que receberá a faixa exclusiva para os ônibus à esquerda, junto ao canteiro 
central. O binário composto pelas vias Nossa Senhora de Fátima e Dom Pedro II receberá tratamento 
dos pontos de parada com pavimento rígido somente nas paradas. 

A conexão entre a Avenida Beira Rio e a Avenida Pedro II deverá ser feita, no sentido Bairro-Centro, pela 
Avenida Barão da Passagem, e no sentido Centro-Bairro pela Avenida Rui Barbosa.  

 Premissas consideradas para o trecho: 

o O corredor de ônibus será implantado junto a faixa da esquerda, com paradas no 

canteiro central; 

o Prevista a implantação de pavimento rígido na faixa da esquerda; 

o Prevista a frezagem e o racapeamento asfáltico da faixa remanescente (a direita). 
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 Localização das paradas (sentido Sul-Norte) 

o PS14A: Av. Beira Rio, entre a Av. Dom Santinho Coutinho e a Av. Geminiano da França 

Mercês; 

o PS15: Av. Beira Rio, entre a Av. Caetano Filgueiras e a Av. Prof. Paredes; 

o PS16: Av. Beira Rio, entre a Av. Clemente Rosas e a Av. Joaquim Torres; 

o PS17: Av. Beira Rio, entre a Av. Maximiliano de Figuiredo e a R. Pereira de Silva; 

o PS14B: Av. Rui Barbosa, entre a Av. Geminiano da França Mercês e a Av. Nossa Sra. de 

Fátima. 

3.1.4.3.5 Trecho 5 – Av. Nossa Senhora da Fátima/Av. Dom Pedro II – entre Rua José Severino Massa 
Spineli e a Lagoa (Praça Sólon de Lucena) 

 Premissas consideradas para o trecho: 

o O corredor de ônibus será implantado junto a faixa da direita, com paradas a direita; 

o Prevista a implantação de pavimento rígido nos locais de ponto de parada; 

o Prevista a frezagem e o racapeamento asfáltico das faixas remanescentes (a direita). 

 Localização das paradas (sentido Sul-Norte) 

o PS08A: R. Etelvina Macedo de Mendonça, entre a Av. Barão da Passagem e a Av. Juarez 

Távora; 

o PS09A: Av. Nossa Sra. De Fátima, entre a Av. Rui Barbosa e a Av. Pedro Batista; 

o PS10A: Av. Nossa Sra. De Fátima, entre a Av. Santa Júlia e a Av. Prof. Paredes; 

o PS11A: Av. Nossa Sra. De Fátima, entre a Av. Ariosvaldo Silva e a R. São Sebastião; 

o PS12A: Av. Camillo de Holanda, entre a Av. Gen. Bento da Gama e a R. Sandoval de 

Oliveira; 

o PS13A: Av. Camillo de Holanda, entre a Av. Maximiliano de Figueiredo e a R. Borja 

Peregrino; 

o PS08B: Av. Pedro II, entre a Av. Rui Barbosa e a Av. Pedro Batista; 

o PS09B: Av. Pedro II, entre a Av. Miguel Santa Cruz e a Av. Barão de Mamanguape; 

o PS10B: Av. Pedro II, esquina com a Av. Ariosvaldo Silva; 

o PS11B: Av. Pedro II, em frente à Secretaria de Saúde do Estado; 

o PS12B: Av. Pedro II, entre a Av. Maximiliano de Figueiredo e a R. Borja Peregrino. 

Tabela 26 – Localização e distância entre estações do Corredor Pedro II 

Estação Local 
Distância entre 

Estações (m) 

PS01 R. Walfredo Macedo Brandão, entre R. Pedro Juscelino de Araújo e R. Joaquim Pereira da Silva 365 

PS02 R. Walfredo Macedo Brandão, esquina com a R. Inácio Ramos de Andrade 365 

PS03 R. Walfredo Macedo Brandão, em frente à Praça da Paz 810 

PS04 R. Emp. João Rodrigues Alves, entre a R. José Alexandre de Lira e a R. Antônio Miguel Duarte 480 

PS05 UFPB 800 

PS06 UFPB 355 

PS07 Av. Pedro II, sob a Passarela do Ibama 1.080 

PS08A R. Etelvina Macedo de Mendonça, entre a Av. Barão da Passagem e a Av. Juarez Távora 690 

PS09A Av. Nossa Sra. De Fátima, entre a Av. Rui Barbosa e a Av. Pedro Batista 300 

PS10A Av. Nossa Sra. De Fátima, entre a Av. Santa Júlia e a Av. Prof. Paredes 235 

(Continua) 
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Tabela 26 – Localização e distância entre estações do Corredor Pedro II 
(Continuação) 

Estação Local 
Distância entre 

Estações (m) 

PS11A Av. Nossa Sra. De Fátima, entre a Av. Ariosvaldo Silva e a R. São Sebastião 450 

PS12A Av. Camillo de Holanda, entre a Av. Gen. Bento da Gama e a R. Sandoval de Oliveira 410 

PS13A Av. Camillo de Holanda, entre a Av. Maximiliano de Figueiredo e a R. Borja Peregrino 250 

PS08B Av. Pedro II, entre a Av. Rui Barbosa e a Av. Pedro Batista 650 

PS09B Av. Pedro II, entre a Av. Miguel Santa Cruz e a Av. Barão de Mamanguape 590 

PS10B Av. Pedro II, esquina com a Av. Ariosvaldo Silva 240 

PS11B Av. Pedro II, em frente à Secretaria de Saúde do Estado 240 

PS12B Av. Pedro II, entre a Av. Maximiliano de Figueiredo e a R. Borja Peregrino 350 

PS14A Av. Beira Rio, entre a Av. Dom Santinho Coutinho e a Av. Geminiano da França Mercês 370 

PS14B Av. Rui Barbosa, entre a Av. Geminiano da França Mercês e a Av. Nossa Sra. De Fátima 410 

PS15 Av. Min. José Américo de Almeida (Beira Rio), entre a Av. Caetano Filgueiras e a Av. Prof. Paredes 530 

PS16 Av. Min. José Américo de Almeida (Beira Rio), entre a Av. Clemente Rosas e a Av. Joaquim Torres 520 

PS17 Av. Duarte de Silveira (Beira Rio), entre a Av. Maximiliano de Figuiredo e a R. Pereira de Silva 470 

O terreno do Terminal Pedro II se localiza na Rua Walfredo M. Brandão, esquina com a Rua Marcos 
Johanes da Costa, conforme figura abaixo. 

Figura 43 – Localização do Terminal Pedro II 

 

O Terminal Pedro II tem previsão de operar um total de 19 linhas, sendo 12 alimentadoras, seis troncais 
com ponto inicial e uma troncal de passagem. 

Considerando a simulação de demanda para o ano horizonte de projeto (2032), o Terminal Pedro II 
possui uma estimativa de 155 viagens na hora pico, sendo 91 nas linhas alimentadoras e 64 nas linhas 
troncais. Para esta operação estão previstos 200 veículos, sendo 108 nas linhas alimentadoras e 92 nas 
linhas troncais. A tipologia de frota aponta que 35% do total serão veículos do tipo articulado e 11% dos 
veículos serão do tipo Padron, compondo a frota das linhas troncais, enquanto 46% da frota serão de 
Convencionais, 4% de Encurtados e 4% de micro-ônibus, compondo a frota das linhas alimentadoras. 

A tabela a seguir mostra o dimensionamento da oferta no Terminal Pedro II no cenário de demanda de 
2032. 
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Tabela 27 – Dimensionamento da oferta no Terminal Pedro II (2032) 

Linha 

 

Freq. Frota Berços 

 

 

Linhas (on/h) Tipo Quant. Quant. Tipo Ext. (m) 

Linhas Alimentadoras 

       AI01 

 

18,0 Convencional 32 1 BDconv_a 30 

AI02 

 

8,0 Convencional 12 1 BSconv_a 18 

AI04 

 

4,6 Encurtado 4 1 BSconv_a 18 

AI05 

 

13,0 Convencional 20 1 BDconv_a 30 

AM01 

 

6,7 Convencional 4 1 BSconv_a 18 

AM02 

 

21,0 Convencional 19 1 BDconv_a 30 

AM03 

 

3,8 Micro 2 1 Bsmic 11 

AM04 

 

4,6 Convencional 5 1 BSconv_a 18 

AM05 

 

1,4 Micro 1 1 Bsmic 11 

AM06 

 

1,3 Micro 1 1 Bsmic 11 

AM07 

 

4,6 Encurtado 4 1 BSconv_a 18 

AM08 

 

3,8 Micro 4 1 Bsmic 11 

Sub-Total alimentadoras 12 90,7 

 

108 12 

 

224 

Linhas de eixo 

       TI01 

 

13,0 Articulado 29 1 BDartic 44 

TI03 

 

7,5 Articulado 9 1 BSartic 26 

TM01 

 

10,0 Articulado 9 1 BSartic 26 

TM02 

 

6,7 Padron 6 1 BSpad 19 

TM03 

 

9,0 Padron 11 1 BSpad 19 

TM04 

 

4,3 Padron 5 1 BSpad 19 

Sub-total Eixos 6 50,5 

 

69 6 

 

153 

Linhas de passagem 

       TI05 

 

14,0 Articulado 23 1 BDartic 44 

Sub-total Passagem 1 14,0 

 

23 

  

44 

TOTAL 19 155,2 

 

200 18 

 

421 

A tabela a seguir mostra um resumo dos itens de dimensionamento mínimo para o Terminal Pedro II, 
com valores estimados para o ano horizonte de 2032 e também para a demanda atual (2012). 

Conforme pode ser visto, este terminal precisará de cerca de 420 metros de plataforma e área total de 
10,5 mil metros quadrados. 

Tabela 28 – Resumo de infraestrutura prevista para o Terminal Pedro II 

Item de dimensionamento Unidade 2012 2032 

Extensão de plataforma útil m 379 421 

Extensão de plataforma total m 379 421 

Vagas em mangueira vagas 50 62 

Plataforma m2 2.274 2.526 

Pista m2 2.653 2.947 

Mangueira m2 2.700 3.348 

Acessos m2 1.478 1.642 

Cobertura total m2 3.601 4.000 

Edificações m2 500 500 

Terreno m2 9.105 10.463 
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3.1.4.4 Terminal Aeroclube 

O Terminal Aeroclube tem previsão de operar um total de 16 linhas, sendo oito alimentadoras e oito 
troncais. 

Considerando a simulação de demanda para o ano horizonte de projeto (2032), o Terminal Aeroclube 
possui uma estimativa de 103 viagens na hora pico, sendo 40 nas linhas alimentadoras e 63 nas linhas 
troncais. Para esta operação estão previstos 123 veículos, sendo 29 nas linhas alimentadoras e 94 nas 
linhas troncais. A tipologia de frota aponta que 60% do total serão veículos do tipo articulado e 16% dos 
veículos serão do tipo Padron, compondo a frota das linhas troncais, enquanto 13% da frota serão de 
Convencionais e 11% de micro-ônibus, compondo a frota das linhas alimentadoras. 

A tabela a seguir mostra o dimensionamento da oferta no Terminal Aeroclube no cenário de demanda 
de 2032. 

Tabela 29 – Dimensionamento da oferta no Terminal Aeroclube (2032) 

Linha 

 

Freq. Frota Berços 

 

 

Linhas (on/h) Tipo Quant. Quant. Tipo Ext. (m) 

Linhas Alimentadoras 

       AA01 

 

5,5 Micro 4 1 Bsmic 11 

AA02 

 

11,0 Convencional 8 1 BSconv_a 18 

AA03 

 

10,0 Convencional 8 1 BSconv_a 18 

AA04 

 

1,8 Micro 1 1 Bsmic 11 

AA05 

 

3,8 Micro 2 1 Bsmic 11 

AA05 

 

3,8 Micro 2 1 Bsmic 11 

AA06 

 

1,8 Micro 1 1 Bsmic 11 

a604 

 

2,7 Micro 3 1 Bsmic 11 

Sub-Total alimentadoras 8 40,2 

 

29 8 

 

102 

Linhas de eixo 

       TA01 

 

3,2 Padron 3 1 BSpad 19 

TA02 

 

3,5 Padron 4 1 BSpad 19 

TA03 

 

3,3 Padron 3 1 BSpad 19 

TA04 

 

4,0 Padron 3 1 BSpad 19 

TI01 

 

13,0 Articulado 29 1 BDartic 44 

TI05 

 

14,0 Articulado 23 1 BDartic 44 

TI06 

 

16,0 Articulado 22 1 BDartic 44 

TC02 

 

6,0 Padron 7 1 BSpad 19 

Sub-total Eixos 8 63,0 

 

94 8 

 

227 

TOTAL 16 103,2 

 

123 16 

 

329 

A tabela a seguir mostra um resumo dos itens de dimensionamento mínimo para o Terminal Aeroclube, 
com valores estimados para o ano horizonte de 2032 e também para a demanda atual (2012). 

Conforme pode ser visto, este terminal precisará de cerca de 310 metros de plataforma e área total de 
7,9 mil metros quadrados. 
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Tabela 30 – Resumo de infraestrutura prevista para o Terminal Aeroclube 

Item de dimensionamento Unidade 2012 2032 

Extensão de plataforma útil m 311 311 

Extensão de plataforma total m 311 311 

Vagas em mangueira vagas 36 43 

Plataforma m2 1.866 1.974 

Pista m2 2.177 2.303 

Mangueira m2 1.944 2.322 

Acessos m2 1.213 1.283 

Cobertura total m2 2.955 3.126 

Edificações m2 500 500 

Terreno m2 7.200 7.882 

3.1.4.5 Terminal Metropolitano 

O Terminal Metropolitano possui a função de atendimento às demandas para o centro histórico de João 
Pessoa, articulação de diversas linhas troncais, destino de linhas remanescentes e destino de linhas 
intermunicipais. 

Como muitas das linhas remanescentes e intermunicipais possuem baixa oferta (viagens na hora pico), 
no dimensionamento deste terminal foi prevista a operação compartilhada de berços, procurando 
agregar eixos semelhantes num mesmo local de embarque/desembarque. 

O Terminal Metropolitano tem previsão de operar um total de 38 linhas, sendo 12 remanescentes 
municipais, 19 intermunicipais e sete troncais. 

Considerando a simulação de demanda para o ano horizonte de projeto (2032), o Terminal 
Metropolitano possui uma estimativa de 148 viagens na hora pico, sendo 36 nas linhas remanescentes 
municipais, 77 nas linhas intermunicipais e 35 nas linhas troncais. Para esta operação estão previstos 
166 veículos, sendo 37 nas linhas remanescentes municipais, 98 mas linhas intermunicipais e 31 nas 
linhas troncais. A tipologia de frota aponta que 5% do total serão veículos do tipo articulado e 13% dos 
veículos serão do tipo Padron, compondo a frota das linhas troncais, enquanto 66% da frota serão de 
Convencionais e 15% de micro-ônibus, compondo a frota das linhas alimentadoras. 

A tabela a seguir mostra o dimensionamento da oferta no Terminal Metropolitano no cenário de 
demanda de 2032. 

Tabela 31 – Dimensionamento da oferta no Terminal Metropolitano (2032) 

Linha 

 

Freq. Frota Berços 

 

Obs. 

 

Linhas (on/h) Tipo Quant. Quant. Tipo Ext. (m) 
 

Linhas Rem. Municipais 

       
 

2 
 

1,5 Micro 1 
 

Bsmic 0 
 

3 
 

2,1 Micro 2 1 Bsmic 11 Com 002 

304 
 

2,7 Micro 3 
 

Bsmic 0 Com 401 

401 
 

5,0 Micro 5 1 Bsmic 11 
 

402 
 

1,8 Micro 2 
 

Bsmic 0 Com 401 

a503 
 

2,4 Micro 2 
 

Bsmic 0 
 

a505 
 

3,5 Micro 3 1 Bsmic 11 Com 503 

a516 
 

1,7 Micro 2 
 

Bsmic 0 Com 503 

a604 
 

2,7 Micro 3 1 Bsmic 11 
 

0507a 
 

1,2 Micro 2 
 

Bsmic 0 Com 507b 

(Continua) 
  



Consórcio Oficina – Setec International – Setec Hidrobrasileira 
RF 04 – Diretrizes e Programa de Melhoria da Oferta do Transporte Público  

75 

 

Tabela 31 – Dimensionamento da oferta no Terminal Metropolitano (2032) 
(Continuação) 

Linha 

 

Freq. Frota Berços 

 

Obs. 

 

Linhas (on/h) Tipo Quant. Quant. Tipo Ext. (m) 
 

Linhas Rem. Municipais 

       
 

0507b 
 

4,3 Convencional 6 1 BSconv_a 18 
 

701 
 

7,5 Convencional 6 1 BSconv_a 18 
 

Sub-Total Rem. municipais 12 36,4 
 

37 6 
 

80 
 

Linhas Intermunicipais 
        

5601 
 

1,3 Convencional 1 2 BDconv_a 60 
2 BD para Bayeux 
(18 ôn/h) 

5602 
 

2,6 Convencional 3 
 

BSconv_a 0 
 

5603 
 

2,6 Convencional 4 
 

BSconv_a 0 
 

5604 
 

5,2 Convencional 3 
 

BSconv_a 0 
 

5605 
 

1,3 Convencional 1 
 

BSconv_a 0 
 

5606 
 

2,6 Convencional 3 
 

BSconv_a 0 
 

5701 
 

2,6 Convencional 3 
 

BSconv_a 0 
 

5301 
 

3,9 Convencional 8 2 BDconv_a 60 
2 BD para 

Cabedelo (17 
ôn/h) 

5002 
 

7,8 Convencional 14 
 

BSconv_a 0 
 

5003 
 

5,2 Convencional 9 
 

BSconv_a 0 
 

5004 
 

3,9 Convencional 5 
 

BSconv_a 0 Com 5007 

5005 
 

3,9 Convencional 9 
 

BSconv_a 0 Com 5501 

5007 
 

5,2 Convencional 4 1 BDconv_a 30 
 

5501 
 

5,2 Convencional 5 1 BDconv_a 30 
 

5502 
 

3,9 Convencional 4 
 

BSconv_a 0 Com 5503 

5503 
 

6,5 Convencional 9 2 BDconv_a 60 2 BD (16 ôn/h) 

5504 
 

3,9 Convencional 3 1 BSconv_a 18 
 

5505 
 

5,2 Convencional 5 
 

BSconv_a 0 Com 5503 

5506 
 

3,9 Convencional 5 1 BSconv_a 18 
 

Sub-Total intermunicipais 19 76,7 
 

98 10 
 

276 
 

Linhas de eixo 
        

TA01 
 

3,2 Padron 3 
 

Bspad 0 Com TA02 

TA02 
 

3,5 Padron 4 1 Bspad 19 
 

TA03 
 

3,3 Padron 3 
 

Bspad 0 Com TA04 

TA04 
 

4,0 Padron 3 1 Bspad 19 
 

TC01 
 

4,0 Padron 3 1 Bspad 19 
 

TM01 
 

10,0 Articulado 9 1 Bsartic 26 
 

TM02 
 

6,7 Padron 6 1 Bspad 19 
 

Sub-total Eixos 7 34,7 
 

31 5 
 

102 
 

TOTAL 38 147,8 
 

166 21 
 

458 
 

A tabela a seguir mostra um resumo dos itens de dimensionamento mínimo para o Terminal 
Metropolitano, com valores estimados para o ano horizonte de 2032 e também para a demanda atual 
(2012). 

Conforme pode ser visto, este terminal precisará de cerca de 460 metros de plataforma e área total de 
10,9 mil metros quadrados. 
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Tabela 32 – Resumo de infraestrutura prevista para o Terminal Metropolitano 

Item de dimensionamento Unidade 2012 2032 

Extensão de plataforma útil m 428 458 

Extensão de plataforma total m 428 458 

Vagas em mangueira vagas 49 58 

Plataforma m2 2.568 2.748 

Pista m2 2.996 3.206 

Mangueira m2 2.646 3.132 

Acessos m2 1.669 1.786 

Cobertura total m2 4.066 4.351 

Edificações m2 500 500 

Terreno m2 9.879 10.872 

3.1.4.6 Corredor Epitácio Pessoa 

Este corredor pode ser considerado como de trecho único, pois a seção viária apresenta característica 
semelhante em toda sua extensão. 

 Premissas consideradas para o trecho: 

o O corredor deve ter estações no canteiro central, corredor central de porta esquerda; 

o Prevista a implantação de pavimento rígido na faixa da esquerda; 

o Prevista a frezagem e o racapeamento asfáltico das faixas remanescentes (a direita); 

o O corredor não precisará de ultrapassagem, sendo necessário somente 1 faixa de 

rolamento em cada sentido para os ônibus. 

 Localização das paradas (sentido Sul-Norte) 

o EP01: próxima à esquina da Rua Eugênio L. Neiva, em frente ao número 475 (Royal 

Trade Center); 

o EP02: próxima à esquina da Rua Maria Pessoa, em frente ao número 775; 

o EP03: em frente ao número 1.152 (Loja da Claro); 

o EP04: próxima à esquina da Avenida Maranhão, em frente ao número 1.758 

(Concessionária Nissan); 

o EP05: próxima à Av. João V. Carneiro, em frente ao número 2.491 (Clínica Ortotrauma); 

o EP06: próxima à Rua João Teixeira de Carvalho (acesso à BR-230). Recomenda-se o 

redesenho dos acessos à esta rua, de forma a reduzir a velocidade de entrada dos carros 

e melhorar a travessia de pedestres; 

o EP07: próxima à Rua Prefeito José Leite, em frente ao vazio urbano. 

Tabela 33 – Localização e distância entre estações do Corredor Epitácio Pessoa 

Estação Local 
Distância entre 

Estações (m) 

EP01 Av. Epitácio Pessoa, próxima à esquina da R. Eugênio L. Neiva 460 

EP02 Av. Epitácio Pessoa, próxima à esquina da R. Maria Pessoa 325 

EP03 Av. Epitácio Pessoa, em frente ao número 1152 400 

EP04 Av. Epitácio Pessoa, próxima à esquina da R. Maranhão 560 

EP05 Av. Epitácio Pessoa, próxima à Av. João V. Carneiro 685 

EP06 Av. Epitácio Pessoa, próxima à R. João Teixeira de Carvalho 335 

EP07 Av. Epitácio Pessoa, próxima à R. Pref. José Leite 675 
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3.2 Transporte Não Motorizado 

3.2.1 Sistema de Circulação de Pedestres 

O programa de melhoria do sistema de circulação de pedestres inclui diretrizes para o estímulo da 
circulação a pé e medidas para melhoria da segurança e do conforto do pedestre. 

De um modo geral, para estimular a circulação de pedestre, é importante valorizar o conforto, a 
visibilidade, assim como encurtar o melhor possível o tempo do pedestre com o tráfego de automóvel. 

O programa de melhoria do sistema de circulação de pedestre articula-se em torno das seguintes 
propostas: 

 Melhoria das calçadas e dos passeios para pedestre; 

 Melhoria das travessias de pedestre nos eixos prioritários e cruzamentos complexos; 

 Melhoria do acesso ao transporte coletivo; 

 Redução da velocidade dos automóveis em algumas áreas específicas de prioridade ao pedestre; 

 Comunicação e promoção da caminhada. 

3.2.1.1 Melhoria das calçadas e dos passeios para pedestres 

A calçada é um local que possui uma dupla condição - por um lado é uma área pública, por outro, ela é 
responsabilidade do proprietário do imóvel lindeiro. Tal condição permeia o debate sobre os direitos e 
deveres do proprietário ou usuário do imóvel lindeiro. Estes, muitas vezes, acham que a calçada é uma 
continuação de sua residência, estabelecimento comercial ou industrial e em muitos casos colocam 
floreiras, bancos, mesas, enfim uma série de elementos que obstruem a passagem dos pedestres. A 
pavimentação e manutenção se dão conforme o interesse deste proprietário, sendo comuns pisos 
escorregadios, esburacados, com degraus, depósito de entulhos, lixo chegando, inclusive a haver 
apropriação deste espaço através do deslocamento do muro frontal total ou parcial, para acomodar o 
veículo. Em regiões centrais ou concentrações comerciais a calçada também vem sendo apropriada pelo 
comércio ambulante, restando pouco ou nenhum espaço aos pedestres além de ocasionarem uma 
poluição visual e sujarem a rua.  

Diante dessa situação, o programa de melhoria das calçadas visa revitalizar as calçadas da cidade e 
conscientizar os cidadãos sobre as suas responsabilidades no processo de conservação dos passeios 
públicos. O programa inclui intervenções especificas da prefeitura em alguns eixos ou áreas prioritárias 
assim como procedimentos gerais para que cada proprietário de imóvel cumpra com seu dever de 
manter os passeios em boas condições de utilização.  

3.2.1.1.1 Procedimentos Gerais 

Algumas cidades brasileiras, como São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Blumenau, etc. já 
desenvolveram programas de melhoria das calçadas, que incluem a elaboração de uma cartilha para a 
padronização das calçadas, que possa ser utilizado pelos proprietários e pelo poder público, contendo 
uma definição clara das larguras mínimas a serem respeitadas e os tipos de pisos aceitos.  

Figura 44 – Exemplo de cartilhas sobre as regras para a implantação e/ou arrumação de calçadas 
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A figura a seguir apresenta como exemplo as larguras preconizadas na cartilha de Belo Horizonte. O 
objetivo é conscientizar sobre a necessidade de reservar, na medida do possível, uma faixa livre para o 
passeio de pedestres de uma largura de 1,50m, espaço suficiente para a passagem de pessoas com 
mobilidade reduzida. Esse valor corresponde ao valor padrão, mas a largura da faixa livre para o passeio 
de pedestre deve ser adequada ao volume de pedestres que nela circulam. Nas áreas centrais e 
comerciais, é recomandado uma largura maior, ou até a realização de calçadões, onde a entrada de 
veículos é controlada ou proibida, ou de zonas de encontro como apresentado no item 3.2.1.3. 

Figura 45 – Largura da calçada e delimitação das três faixas (Fonte: Calçadas em Blumenau, construa ou reforme de maneira 
correta, Prefeitura de Blumenau) 

 

A cartilha também informa sobre os materiais para a construção da calçada e impõe regras de inclinação 
e de limpeza. 

Além da elaboração da cartilha, o programa inclui campanhas educacionais, informativas e medidas de 
fiscalização. 

Em Porto Alegre, foi implementado um plano de vistorias e a situação de cada calçada está disponível 
no site do programa (http://www.eucurtoeucuido.com.br/site/index.php). Em dois anos, desde que foi 
lançado, o programa já fiscalizou mais de 15 mil passeios. 

Figura 46 – Situação da vistoria de recuperação da calçada (Fonte: Sistema de Calçadas, Prefeitura de Porto Alegre) 

 

No entanto, muitas vezes encontram-se dificuldades na fiscalização, pela amplitude do trabalho de 
vistoria a ser realizado, pela falta de agentes fiscalizadores e pela fraca colaboração dos proprietários a 
realizar as obras necessárias. 

http://www.eucurtoeucuido.com.br/site/index.php
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A comunicação e a responsabilização dos cidadãos são essenciais para que o programa seja um sucesso. 
A conservação das calçadas é um problema complexo que necessita a conscientização dos cidadãos 
sobre as suas responsabilidades e um maior envolvimento do poder público. 

Figura 47 – Projeto Minha Calçada, Prefeitura de Porto Alegre 

 

3.2.1.1.2 Intervenções específicas da Prefeitura 

Complementando as ações realizadas nas calçadas na frente de cada lote, pelos proprietários públicos 
ou privados dos imóveis lindeiros, a proposta é que o poder público realize intervenções mais amplas 
em algumas áreas ou rotas prioritárias (centro, orla, universidades, polos comerciais, principais 
corredores e terminais de transporte público), onde há grande concentração de pedestres, na 
continuação de ações já desenvolvidas. 

Também, recomenda-se que para cada novo remanejo e ou renovação viária, sejam incluídas 
intervenções para melhorar a qualidade e a segurança dos passeios de pedestres. Quando a 
requalificação de vias ou a criação de novas vias, a repartição do espaço público deverá seguir o objetivo 
de 50% do espaço para os modos ativos (bicicletas, pedestres). Isso se aplica, em especial, aos 
corredores de ônibus a serem implantados e às vias paralelas onde haverá intervenções. 

O objetivo final, ainda distante, é criar uma rede de passeio de pedestre que permita ligar os polos de 
bairros e criar uma malha favorável para os pedestres, para que seja possível a generalização da 
caminhada para deslocamentos de menos de dois quilômetros. 

Por fim, medidas complementares podem ser tomadas pelo poder público para proteger o passeio de 
pedestre, como a implantação de barreiras ou pequenos postes para impedir a invasão das calçadas 
pelo estacionamento irregular. 

3.2.1.2 Melhoria das faixas de travessia para pedestre nos eixos prioritários e cruzamentos complexos  

O objetivo é aumentar a segurança, o conforto e a acessibilidade das travessias para pedestre, que 
concentram os conflitos com os veículos e onde o risco de acidente é mais elevado. 

A proposta é de concentrar primeiro os esforços nos maiores cruzamentos (para reduzir os acidentes) e 
nos dos eixos prioritários (para oferecer continuidade aos itinerários). 

Os tipos de intervenções possíveis são: 

 Implantação de rampas de rebaixamento de calçadas junto à faixa de pedestre, para facilitar a 
passagem do nível da calçada para o da rua, melhorando a acessibilidade para pessoas com 
mobilidade reduzida (uma alternativa é implantar uma faixa de pedestre elevada); 

 Melhorias na sinalização vertical e horizontal, incluindo sinalização para deficientes visuais; 

 Implantações de ilha para travessia, permitindo realizá-la em dois tempos, nas avenidas largas 
(mais de 15 metros) e interseções complexas; 

 Realização de alargamento da calçada junto à faixa de pedestre nas travessias onde não há 
semáforos, para permitir uma melhor visibilidade para o pedestre e o motorista, aumentar o 
espaço do pedestre e diminuir o tempo de travessia; 

 Adaptação do tempo de verde com redução da espera e aumento do tempo de travessia, nos 
cruzamentos com maior movimentação de pedestres. Muita espera nos cruzamentos pode ter 
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impactos negativos nos tempos de percurso e na escolha da caminhada. Além disso, estudos 
mostram que o pedestre que espera mais do que 60 segundos para atravessar, fica impaciente, 
podendo tentar atravessar em situações de risco. 

A Figura a seguir apresenta exemplos ilustrados de alguns desses tipos de intervenções. 

Figura 48 – Exemplos de manejos de travessia: travessia com alargamento de calçada (a esquerda) e travessia com rampa de 
rebaixamento, ilha para travessa e sinalização horizontal para deficientes visuais (a direita) 

 

3.2.1.3 Melhoria do acesso ao transporte coletivo 

É comum caminhar 300 metros para chegar até a parada de ônibus ou um quilômetro ou mais para 
chegar até a estação de metrô ou trem. Ao inverso, o motorista muitas vezes consegue estacionar muito 
perto do destino e apenas tem que caminhar cerca de 50 metros. Assim, para que o transporte coletivo 
seja mais competitivo em relação ao transporte individual, é necessário melhorar não apenas o serviço 
do transporte coletivo assim como também o acesso ao transporte coletivo, em especial o acesso a pé, 
que é geralmente o principal modo de acesso.  

A questão da facilidade de estacionamento para o transporte individual também é importante, e 
propostas para racionalizar o estacionamento estão apresentadas no item 3.3.1. 

As propostas de melhoria do acesso ao transporte coletivo consistem no tratamento específico das 
calçadas, das travessias e do espaço do pedestre numa área com raio de 500 metros no entorno: 

 Dos terminais de transporte coletivo (estação de trem, rodoviária, terminais de ônibus); 

 Das futuras paradas dos ônibus nos corredores. 

As travessias nestas regiões, que concentram um volume muito importante de pedestres, devem 
receber um tratamento especial, com tempo de verde e largura da faixa de travessia adequada.  

As propostas de melhoria do acesso ao transporte coletivo incluem também as facilidades de entrada e 
saída no veículo de transporte coletivo (ônibus), com a escolha de veículos adaptados com piso baixo ou 
com rampas de acesso para deficientes. 

3.2.1.4 Redução da velocidade dos veículos e moderação do tráfego 

A redução da velocidade dos veículos permite a redução do número e da gravidade dos acidentes, pois 
uma velocidade menor permite aumentar o campo visual do motorista e diminuir a distância de parada. 

A proposta consiste na redução da velocidade dos veículos em bairros residências ou áreas com alta 
densidade de atividades, assim como nas travessias de pedestres mais críticas onde não há semáforo. 

As ações propostas são: 

 Implantação de zonas 30, onde a velocidade é limitada a 30 km/h, nos bairros residenciais e 
multifuncionais ou com forte caráter comercial ou misto, sendo que sugerimos inicialmente 
testes piloto em alguns bairros, tais como Jaguaribe ou Tambaú, para futura expansão futura em 
caso de sucesso; 
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 Implantação de zonas de coexistência ou “zonas de encontro” onde a velocidade é limitada a 20 
km/h, nas áreas com alta densidade de atividades, a proposta é que seja implantado na área 
central; 

 Implantação de medidas complementares nessas zonas e nas travessias de pedestres mais 
críticas, para permitir o respeito do limite de velocidade, como por exemplo, a implantação de 
controle de velocidade via radar, lombadas, chicanas, estreitamento da via, etc. 

O objetivo é acalmar os bairros residenciais e de grande concentração de pedestres e de bicicletas, 
permitindo um compartilhamento do espaço mais seguro. Observa-se que nas zonas 20, os pedestres 
são prioritários e não há mais separação entre a calçada e a rua, o espaço público é compartilhado por 
todos. Esta concepção defende a necessidade de não segregar espacialmente os diferentes modos de 
transporte e de remover toda a sinalização, promovendo uma circulação mais cuidadosa e responsável. 

Figura 49 – Exemplos de zona 30 no Rio (à esquerda) e de zona de coexistência na França (à direita) 

 

Além da redução da velocidade dos automóveis, outra ação proposta é a análise das possibilidades de 
expansão das ruas de pedestres existente (calçadões) no centro da cidade e de potenciais zonas com 
restrições à circulação automóvel, pela criação de um grupo de trabalho interdisciplinar reunindo as 
diferentes secretarias envolvidas. 

3.2.1.5 Comunicar e Promover a caminhada 

Essa proposta consiste na criação de condições que incentivem as caminhadas, desde campanhas de 
educação que incentivem o transporte sustentável através da troca do automóvel pela caminhada até a 
melhoria da qualidade do ambiente, tornando-o mais atrativo através da recuperação urbana, 
construção de locais específicos para caminhadas, plantio de árvores, implantação de bancos e lixeira 
nas vias. 

Essa política conjunta não apenas traz benefícios para a qualidade do ar e a redução do volume de 
veículos, mas também para a saúde de quem caminha e para a qualidade de vida. A Organização 
Mundial da Saúde recomanda pelo menos 30 minutos de atividade física diária, e a caminhada é uma 
ótima opção. O desenvolvimento da caminhada também pode ser favorável ao comércio de rua, para 
qual o pedestre e o ciclista são clientes mais captáveis que o motorista. 

Também estão incluídas no programa campanhas de educação para o trânsito, voltadas não apenas aos 
motoristas, mas a todos os que se utilizam do sistema viário e das vias públicas, focando a necessidade 
de segurança e os benefícios oriundos de se realizar deslocamentos a pé ao invés de modos 
motorizados. 

3.2.2 Sistema de Circulação de Bicicletas 

O diagnóstico mostrou um uso bastante amplo da bicicleta em João Pessoa e um potencial maior ainda 
caso sejam melhoradas as condições atuais da circulação de bicicleta e criados os incentivos necessários. 

O objetivo das propostas descritas a seguir é desenvolver e favorecer o uso da bicicleta, melhorando as 
condições atuais do sistema de circulação de bicicleta e a atratividade do modal, oferecendo itinerários 
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seguros e contínuos para os ciclistas e desenvolvendo ações complementares visando promover a 
bicicleta. 

As propostas foram selecionadas de maneira a atender esses objetivos, lembrando que dentro dos 
fatores que influenciam a mobilidade dos ciclistas1, os mais relevantes são: 

 A qualidade física da infraestrutura; 

 A qualidade ambiental dos trajetos; 

 A continuidade da infraestrutura/dos itinerários; 

 A facilidade para guardar a bicicleta; 

 A integração da bicicleta com outros modos. 

Esses temas foram recuperados nas propostas. Finalmente, o programa de melhoria do sistema de 
circulação de bicicleta articula-se em torno das seguintes propostas: 

 Melhorar a rede cicloviária (infraestrutura viária); 

 Melhorar as condições de estacionamento para bicicletas; 

 Implantar um plano de fiscalização e manutenção; 

 Aplicar medidas para a moderação do trânsito; 

 Favorecer a intermodalidade com o transporte coletivo; 

 Comunicar e realizar campanhas educativas; 

 Desenvolver serviços associados e outras medidas de apoio. 

Essas propostas estão descritas a seguir. 

3.2.2.1 Melhorar a Rede Cicloviária (Infraestrutura Viária) 

O programa de melhoria da rede cicloviária visa garantir uma infraestrutura cicloviária e intervenções 
contínuas, seguras e homogêneas. 

A proposta foi dividida em quatro ações: 

 Definição e Implantação do Plano da Rede Cicloviária (ciclovias, ciclofaixas e ruas 
compartilhadas); 

 Tratamento dos cruzamentos; 

 Homogeneização das intervenções; 

 Melhoria da Infraestrutura Existente. 

3.2.2.1.1 Definição e Implantação do Plano da Rede Cicloviária 

O plano da infraestrutura cicloviária identifica os trechos a serem implantados nos próximos anos para 
completar a rede cicloviária do município e resolver descontinuidades e barreiras naturais e urbanísticas 
que possam desencorajar a prática da bicicleta em alguns bairros. 

O objetivo é planejar a rede para oferecer uma rede em malha e hierarquizada, ligando os diferentes 
bairros e os polos geradores. A definição da rede seguiu os seguintes princípios: 

 Ligação interbairros e bairro-centro/polos geradores (sistema arterial e coletor): foram 
privilegiados os eixos identificados na pesquisa realizada junto aos usuários de bicicleta. Nesses 
eixos, que concentram maior fluxo e velocidade, será implantada ciclovia, preferencialmente, ou 
ciclofaixa, na avenida principal ou em vias paralelas; 

 Ligação intrabairro (sistema local): foram identificados áreas e eventuais eixos preferenciais 
onde a circulação bicicleta/carro pode ser compartilhada, com a implantação, quando 

                                                           

1
 Segundo o documento “Coleção Bicicleta Brasil, Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta, Caderno 1, 

Caderno de Referência para elaboração de Plano de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades – Secretaria Nacional de 
Transporte e da Mobilidade Urbana – Ministério das Cidades” 
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necessária, de restrições de velocidade para os carros e moderação do tráfego (zonas 30, 
estreitamentos, chicanas, ilhas, lombadas, etc.) para permitir esse compartilhamento em 
condições apropriadas. 

Além disso, foram considerados para definição da rede: 

 O acesso aos principais polos geradores (universidades, shopping, principais áreas comerciais e 
pontos turísticos, principalmente); 

 As possibilidades de implantação de ciclovia nas margens dos rios e/ou em parques lineares; 

 A conexão de trechos já existentes, de modo a interconectar a rede; 

 As possibilidade de implantação junto às intervenções viárias ou de transporte coletivo, em 
especial os corredores de ônibus (BRT); 

 As transposições de rios e barreiras naturais, físicas ou urbanísticas. 

A proposta de implantação da rede cicloviária está apresentada na figura a seguir. 

Figura 50 – Mapa da rede cicloviária proposta 

 

As vias onde serão feitas as intervenções foram escolhidas em função das características de cada via 
(velocidade, largura, estacionamento, entradas/saídas de garagens, etc.) e do declive, sendo que ainda 
são possíveis ajustes em função do desenvolvimento dos projetos, com a escolha de vias próximas mais 
apropriadas. Nos corredores de ônibus, a largura da avenida não permite a implantação de ciclovia, por 
isso foram escolhidas as vias paralelas para implantação da infraestrutura cicloviária. Nesses eixos, as 
intervenções para implantação de ciclovia devem ser integradas à intervenção global do corredor, 
incluindo não apenas o projeto transporte coletivo (o corredor em si), mas o projeto viário e urbanístico 
no entorno inclusive nas vias paralelas. 
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O tipo de intervenção (ciclovia, ciclofaixa, rua compartilhada) depende principalmente do volume de 
carros e da velocidade dos carros conforme a Figura abaixo.  

Figura 51 – Relação entre velocidade dos automóveis e intensidade do tráfego para determinação da infraestrutura que se 
deve adotar para as bicicletas (Fonte: Transporte Ativo, adaptada de gráfico apresentado no documento “Sign Up for the 
Bike”, CROW, 1993) 

 

3.2.2.1.2 Tratamento dos cruzamentos 

Os cruzamentos são pontos críticos das rotas cicláveis, onde deve haver uma atenção especial em 
relação às condições de segurança, tentando minimizar os conflitos com os veículos e deixar a rota 
ciclista bem visível e sinalizada, mantendo se possível a prioridade para o ciclista. 

Os principais tipos de acidentes, no caso de cruzamentos planos ou rotatórias, são apresentados nas 
figuras a seguir. 

Figura 52 – Tipos acidentes em cruzamentos planos (Fonte: CERTU) 
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Figura 53 – Tipos de acidentes em rotatórias (Fonte: CERTU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante uma sinalização adequada, permitindo a maior previsibilidade possível dos movimentos e 
a maior visibilidade do ciclista. Os princípios gerais para limitar as causas de acidentes são: 

 Reduzir a velocidade dos automóveis; 

 Melhorar a legibilidade do cruzamento; 

 Melhorar a visibilidade do cruzamento; 

 Reduzir as zonas de conflitos; 

 Reduzir os tempos de travessia; 

 Reduzir os raios de giração. 

Seguem exemplos de tratamentos de cruzamentos. 

Figura 54 – Exemplos de arranjos para bicicleta em rotatórias (Fonte: CERTU) 
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Figura 55 – Exemplos de arranjos para bicicleta em rotatórias (Fonte: CERTU) 

 

Os cruzamentos de toda a rede cicloviária proposta anteriormente serão remanejados considerando 
essas recomendações. 

Quando o volume e velocidade da via o exigir, os cruzamentos deverão ser feitos em desnível. O caso se 
aplica em especial às travessias da BR-230. Passarelas exclusivas para ciclistas e pedestres poderão ser 
implantadas em alguns pontos da BR-230 e nas travessias de rio. 

3.2.2.1.3 Homogeneização das Intervenções – Produção de Cartilha para Projetos 

É importante elaborar um documento que permita homogeneizar e direcionar as intervenções. Os 
temas desenvolvidos são: configurações de implantação, larguras, sinalização vertical e horizontal, 
revestimento. 

A produção de cartilha para projetos, ou outra forma de documento normativo, constitui excelente 
instrumento auxiliar para técnicos e profissionais da área pública e da iniciativa privada. 

Neste documento não somente deverão constar os procedimentos e normas à elaboração de projetos, 
assim como outros elementos voltados ao provimento de facilidade à mobilidade da bicicleta, no meio 
urbano. É importante que nele sejam incluídos também procedimentos para a construção de 
estacionamentos para as bicicletas, por exemplo. 

Figura 56 – Largura de uma ciclofaixa comum (Fonte: Caderno de Referência para elaboração de Plano de Mobilidade por 
Bicicleta nas Cidades, Ministério das Cidades, Brasília 2007) 

 

3.2.2.1.4 Melhoria da infraestrutura existente 

Como foi observado no diagnóstico, parte da infraestrutura cicloviária (ciclovias/ciclofaixa) não é 
utilizada hoje por falta de manutenção (má manutenção) e/ou má conservação da pista de rolamento. 
Observamos areia, buracos, etc. Outra dificuldade é a invasão da faixa, por veículos estacionados. 
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A infraestrutura existente deve receber investimentos para que ela atenda as normas e/ou 
procedimentos definidos na cartilha para projetos, e que apresente o mesmo nível de serviço e 
qualidade da nova infraestrutura a ser implantada. 

Os cruzamentos da infraestrutura existente devem receber os tratamentos apresentados 
anteriormente. 

3.2.2.2 Melhorar o estacionamento 

O diagnóstico mostrou poucas opções de estacionamento para as bicicletas. A maioria dos usuários 
deixa a bicicleta no trabalho, mas não existem estacionamentos próprios, nem nos estabelecimentos 
nem nos principais polos geradores como terminais de transporte, universidades, shoppings, 
equipamentos públicos, etc. 

O desenvolvimento de estacionamentos localizados em posições estratégicas, visíveis, acessíveis e 
seguros favorece a imagem da bicicleta junto à população e diminui o risco de roubo, freio importante 
ao desenvolvimento do uso da bicicleta. 

As ações preconizadas visam criar uma infraestrutura adequada e com segurança para estacionamento 
e guarda das bicicletas e são apresentadas a seguir: 

 Desenvolver estacionamentos públicos abertos em áreas comerciais e de lazer, com a 
implantação de paraciclos, destinado a um estacionamento de curta/média duração; 

 Desenvolver estacionamentos públicos guardados em polos públicos importantes como estação 
de trem, rodoviária, terminais dos futuros corredores de ônibus, centro da cidade, 
universidades, estádios, etc. 

Figura 57 – Exemplo de bicicletário no Maracanã, Rio de Janeiro 

 

 Favorecer a implantação de bicicletários nos grandes equipamentos privados (shoppings, 
universidades, grandes empresas, indústrias), ou por criação de incentivos ou por lei; 
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Figura 58 – Exemplo de Estacionamento de Shopping oferecendo facilidades para ciclistas, São Paulo 

 

 Melhorar as condições de estacionamento nas residências; 

 Melhorar as condições de estacionamento no trabalho, e na medida do possível, associar 
vestiários e chuveiros. A presença de vagas de estacionamento no trabalho, ainda com 
facilidade para tomar banho e/ou se trocar, acompanha-se com um forte crescimento do uso da 
bicicleta. 

 Incentivar iniciativas públicas ou privadas de serviços do tipo park and shower, oferecendo 
estacionamento e banho. 

Sempre que possível, considerando o clima quente e úmido de João Pessoa, é desejável que os 
estacionamentos incluam facilidades de vestiários e chuveiros, para que a falta de poder tomar banho e 
se trocar não impeça as pessoas de usar a bicicleta.  

As cartilhas para projetos, já propostas no item 3.2.2.1, devem incluir preconizações para implantação 
de estacionamento para bicicleta, com o objetivo de apoiar o setor público e privado na concepção do 
seu estacionamento e padronizar os tipos de equipamentos. O poder público pode trazer assistência ao 
setor privado para que ele equipe os seus locais de estacionamentos de maneira adequada. 

Além disso, leis específicas poderão ser estabelecidas para regular o estacionamento de bicicleta e 
obrigar os estabelecimentos a reservar parte dos seus estacionamentos para este modal. Em São Paulo, 
por exemplo, a lei determina que estacionamentos reservem pelo menos 5% das vagas para bicicletas. 
Em outras cidades, na França, por exemplo, o espaço a ser reservado depende da área de cada 
estabelecimento. 

3.2.2.3 Implantar um plano de fiscalização e manutenção 

Como já apresentado no item 3.2.2.1, observou-se no diagnóstico que a infraestrutura existente não é 
bem aproveitada por falta de manutenção e fiscalização. Este item é muito importante, pois uma 
infraestrutura sem manutenção nem fiscalização, além de se tornar inútil, cria riscos de insegurança 
para o usuário, que pode escorregar na areia, cair em um buraco, ou ter que desviar por causa de uma 
invasão, assim como traz outras consequências como a piora na imagem do sistema cicloviário, 
desestímulo aos atuais e futuros usuários de bicicleta, degradação do espaço urbano, etc. 

De um lado, na implantação de uma nova infraestrutura, é possível escolher alguns revestimentos que 
tem maior durabilidade e permitem um custo de manutenção menor. De outro lado, é necessário 
implementar um plano de manutenção preventiva e corretiva no sentido de evitar a deterioração da 
infraestrutura. 

A fiscalização também é necessária para evitar invasões de veículos na faixa e usos irregulares da 
infraestrutura cicloviária. 

Para isso, a prefeitura deve dimensionar uma equipe de fiscalização e de manutenção suficiente para 
poder cuidar desses assuntos. 
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3.2.2.4 Aplicar medidas para a moderação do trânsito 

A rede viária suporta usos diversos e às vezes contraditórios. Neste contexto, o processo de 
hierarquização tem como principal objeto determinar os usos preferenciais de cada via para assegurar a 
coerência entre a forma das ruas e as funções esperadas: eixos adaptados à fluxos de circulação 
importantes, eixos acalmados ou moderados no centro dos bairros para uma qualidade de vida melhor e 
um uso favorecido dos modos ativos (caminhada e bicicleta). O objetivo é moderar ou aclamar o 
trânsito na cidade, mas preservando uma acessibilidade ao automóvel e ao transporte coletivo em 
alguns eixos adaptados. 

Zonas 20 ou 30, apresentadas no item 3.2.1.4, e intervenções complementares de redução da 
velocidade podem ser planejadas para moderar o trânsito. Nas zonas 30, é possível dar a prioridade 
para bicicleta e criar facilidades para este modo. Por exemplo, na França, o ciclista tem o direito de 
andar na contramão nas zonas 30. Também nas medidas físicas (estreitamentos, lombadas, etc.) de 
redução de velocidade, são criadas condições para que a bicicleta possa evitar estas instalações. 

Figura 59 – Zona 30 com prioridade para bicicleta (foto de esquerda); Gincana com faixa de evicção para bicicleta 

 

O mapa a seguir apresenta as zonas 20 ou 30 existentes e programadas na cidade de Paris, onde 
contemplam mais de um terço das ruas da capital francesa. 

Figura 60 – Exemplo de Estacionamento de Shopping oferecendo facilidades para ciclistas, Paris 
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As ações propostas para João Pessoa são as já apresentadas no item 3.2.1.4: 

 Realização de um teste piloto de zona 20 no centro da cidade e de zonas 30 em alguns bairros 
como Jaguaribe ou Tambaú; 

 Restrições de velocidades à 30 km/h nas avenidas onde há rota preferencial de bicicleta, com 
infraestrutura compartilhada com os veículos, sem segregação. 

Em caso de sucesso do teste piloto, um plano mais ambicioso de implantação de zonas 30 poderia ser 
implantado, com base na hierarquização das vias e em conjunto com as outras secretarias envolvidas e a 
população. 

3.2.2.5 Favorecer a intermodalidade (bicicleta/trem ou bicicleta/ônibus) 

O uso da bicicleta como meio de acesso à estações de trens ou terminais de ônibus aumenta 
consideravelmente o raio de atração das estações e terminais. O uso combinado bicicleta+trem ou 
bicicleta+ônibus (urbano ou interurbano) pode responder aos desafios de acessibilidade dos bairros 
mais afastados que o ônibus não consegue atender de maneira satisfatória (frequência fraca, falta de 
serviços direitos, etc.). 

Para isso, estacionamentos supervisionados, seguros e amplos suficientes devem ser oferecidos, tanto 
nas estações quanto nos terminais.  

Figura 61 – Exemplo de Estacionamentos em integração com o Metro e Ônibus em São Paulo 

 

Recomenda-se que sejam incluídos nos editais dos terminais e corredores de ônibus (na parte das 
paradas/do mobiliário urbano) exigências em termos de bicicletários, indicando o tipo e o número de 
equipamentos necessários. 

Bicicletários fechados também poderiam ser implantados em alguns pontos finais de linha, como no 
setor das Indústrias, onde a rede de transporte coletivo não pode atender cada empresa localizada 
nessa zona de atividade industrial. Esses bicicletários seriam utilizados para chegar do ponto final até o 
trabalho, e a bicicleta ficaria estacionada durante a noite, para um período longo, em um local fechado 
apropriado. Uma experimentação poderia ser feita para verificar a viabilidade e o interesse para este 
tipo de serviço. 

Outra questão é a possibilidade de embarcar as bicicletas no transporte público, especialmente nos 
trens, mas também nos ônibus dos corredores, dependendo dos horários (restrições de horários podem 
ser impostas, por exemplo, nos períodos de pico). 

  



Consórcio Oficina – Setec International – Setec Hidrobrasileira 
RF 04 – Diretrizes e Programa de Melhoria da Oferta do Transporte Público  

91 

 

Figura 62 – Indicação do vagão que aceita bicicleta no metro de São Paulo 

 

3.2.2.6 Realizar campanhas educativas/comunicação 

A melhoria e a expansão da infraestrutura cicloviária e dos estacionamentos para bicicleta deve ser 
acompanhada de um trabalho de comunicação, visando melhorar a imagem da bicicleta e convencer da 
pertinência e eficácia deste modo de transporte, dentro de um contexto no qual a pessoa alvo possa se 
identificar. 

Ações em prol da bicicleta já foram desenvolvidas pela Semob, mas precisam ser ampliadas. Ainda é 
difícil competir com as propagandas dos industriais de automóvel, mas campanhas a favor da bicicleta 
contribuem para o desenvolvimento do uso. Os principais temas que podem ser apresentados são: 

 O impacto positivo no meio ambiente: a bicicleta é um modo de transporte sustentável 
totalmente respeitoso do meio ambiente; 

 O impacto positivo na saúde e na qualidade de vida: “Ser ativo” como “comer equilibrado” é um 
fator importante para proteger a sua saúde e a sua qualidade de vida. A atividade física é um 
elemento decisivo para a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar psicológico. A Organização 
Mundial da saúde recomenda praticar ao menos 30 minutos de atividade física por dia; 

 O beneficio do custo: a bicicleta é o modo mais econômico de deslocamento, depois da 
caminhada; 

 Os tempos de percurso competitivos para distâncias até 3-4 km (ou mais dependendo do 
congestionamento viário): observa-se que muitas pessoas, que possuem carros, utilizam o carro 
até para deslocamentos pequenos de menos de 3 km. O objetivo é fazer com que os cidadãos 
reconsiderem e integrem a caminhada e o uso da bicicleta dentro das práticas quotidianas e que 
todos possam fazê-lo; 

 O respeito do código de trânsito e os comportamentos seguros tanto para o ciclista quanto para 
o motorista e para o pedestre também: se trata de explicar como compartilhar o espaço e fazer 
entender que a via e o código do trânsito são para todos; 

 A fragilidade do ciclista e a necessidade para os motoristas de respeitá-lo, insistindo no direito 
do ciclista e no fato que ele permite reduzir o número de carros na rua. 

Os meios de comunicação podem ser: mídias comuns, eventos (semana da mobilidade, dia sem carro...), 
internet, etc. 
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Figura 63 – Campanha São Paulo -> sensibilizar 

 

Também é importante criar oficinas educativas de sensibilização e prevenção junto com as crianças e os 
adultos para ações de prevenção sobre a segurança viária, sessões de aprendizagem e outras ações 
pedagógicas, organizadas pelo poder público ou por associação de usuários. A seguir o exemplo da 
iniciativa da associação de voluntários EBA – Escola Bike Anjo, já implantada em várias cidades do Brasil. 

Figura 64 – Oficina educativa para começar a pedalar 

 

Por fim, é importante comunicar e informar sobre o plano e as ações sendo implantadas, em especial 
sobre a rede de infraestrutura cicloviária e de bicicletários. Para facilitar a legibilidade da rede, a 
informação junto à população é primordial. A realização e distribuição de um mapa da rede deve 
facilitar para os usuários a escolha do itinerário e comunicar junto à outros usuários potenciais. 

Sinalização vertical com placas indicando os itinerários cicláveis também é importante, especialmente 
caso a infraestrutura cicloviária não seja no eixo principal, e sim em uma via paralela.  

3.2.2.7 Desenvolver serviços associados e outras medidas 

Outras ações podem ser desenvolvidas, visando favorecer o uso da bicicleta e a imagem do ciclista, 
como por exemplo: 

 Desenvolver um serviço de aluguel de bicicleta: esse tipo de serviço costuma incentivar e 
acelerar fortemente o crescimento do uso de bicicleta. No entanto, necessita de uma 
manutenção pesada e por isso não deu certo a primeira experiência em João Pessoa. Se for 
implantada novamente, será necessário um planejamento cuidadoso com a análise das 
experiências e do modo de gestão das outras cidades brasileiras onde a experiência é um 
sucesso. 
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Figura 65 – Serviço de Aluguel Compartilhado de Bicicleta em São Paulo - Bike SP 

 

 Propor um suporte técnico aos ciclistas, com ateliês de prevenção, manutenção e reparação em 
alguns pontos de João Pessoa (junto aos bicicletários); 

 Promover eventos ciclísticos: permite aumentar a visibilidade do ciclista e confortar a sua 
imagem; 

Figura 66 – Exemplo de Evento em São Paulo (World Bike Tour São Paulo) 

 

3.3 Transporte Motorizado Individual 

O programa para o sistema de Transporte Motorizado Individual aqui apresentado não consiste em 
propostas sobre o sistema viário, mas em medidas visando racionalizar o uso do transporte motorizado 
individual e minimizar os seus impactos com os outros modos de transportes, para permitir um melhor 
compartilhamento do espaço público. 

As propostas incluem diretrizes para regular e controlar o estacionamento, assim como propostas para 
desestímulo e/ou restrição ao uso do Transporte Motorizado Individual. 

Essas medidas, visando desestimular e/ou restringir o uso do transporte motorizado individual, podem 
ser mal recebidas e devem necessariamente ser acompanhadas por ações de comunicação institucional 
que informem a população sobre os verdadeiros objetivos das medidas, no objetivo de fazer evoluir a 
sua aceitabilidade. 

3.3.1 Propostas para os estacionamentos 

A política de estacionamento é um elemento estratégico da política de mobilidade. De fato, a literatura 
técnica e os estudos já desenvolvidos pelo consórcio Setec Oficina, mostram a expressiva relação que há 
entre a disponibilidade e o custo dos estacionamentos de automóveis e a divisão modal. Não é à toa, 
que em grandes centros urbanos mundiais tenham sido estabelecidas restrições de vagas de 
estacionamento, inclusive nos edifícios privados. 
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A proposta foi dividida em três ações: 

 Melhorar o controle e a fiscalização dos estacionamentos irregulares; 

 Implantar um grupo de trabalho sobre a regulamentação e a tarifação do estacionamento; 

 Racionalizar a oferta de estacionamentos. 

3.3.1.1 Melhorar o controle e a fiscalização dos estacionamentos irregulares 

Na fase de diagnóstico, pode observar-se um estacionamento desorganizado, com muitos 
estacionamentos irregulares, como invasão de ciclofaixa e apropriação de parte da calçada para o 
estacionamento privado. É necessário aumentar a fiscalização e o controle para evitar essas situações, 
dimensionando a equipe necessária para isso. 

3.3.1.2 Implantar um grupo de trabalho sobre a regulamentação e tarifação do estacionamento 

A política pública tem vários temas onde pode intervir para melhorar a situação do estacionamento, 
como o tempo limite de estacionamento, a tarifação, os horários permitidos e a combinação desses 
parâmetros. 

A proposta é que seja implantado um grupo de trabalho para definir, por área, qual é a regulamentação 
mais apropriada. 

Em áreas comerciais de forte movimento, por exemplo, é possível reduzir o tempo limite de 
estacionamento para 15 minutos ou 1 hora, para tirar melhor aproveitamento do espaço disponível para 
estacionar, como ilustrado na figura abaixo. O tempo limite pode ser aumentado fora do horário 
comercial. 

Figura 67 – Impacto do tempo de parada no nível de aproveitamento de uma vaga 

 

3.3.1.3 Racionalizar a oferta de estacionamento. 

Não se trata de diminuir de maneira generalizada a oferta de estacionamento, mas de racionalizar a 
oferta, caso a caso, em especial quando são realizadas intervenções no sistema viário.  

Em corredores de ônibus e eixos prioritários de transporte, eixos da rede cicloviária ou outras áreas 
específicas como o centro da cidade, poderá haver restrições sobre o estacionamento. Ao contrário, em 
alguns pontos finais da linha ou terminais, poderá ser aumentada a oferta de estacionamentos para 
favorecer a intermodalidade. Na entrada do centro, poderia ser implantado um estacionamento 
subterrâneo que permita, em seguida, reduzir a oferta de estacionamento na rua e aumentar o espaço 
do pedestre e do ciclista na região central. 

3.3.2 Alternativas de restrição da demanda 

Algumas medidas para a moderação do tráfego de veículos, para melhorar as condições de circulação 
dos pedestres e ciclistas, já foram apresentadas nos itens 3.2.1.4 e 3.2.2.4. Indiretamente, essas 
restrições de velocidade e/ou de espaço tem um impacto negativo sobre a demanda para o transporte 
motorizado individual. 

  

10 usuários 
estacionaram 
durante 1 hora 

1 usuário 
estacionou 
durante 10 
horas 
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A seguir são repetidas essas opções assim como apresentadas outras alternativas: 

 Compartilhar o espaço viário de maneira mais equilibrada, com menos espaço para o transporte 
individual motorizado e mais espaço para os outros modos de transporte; 

 Impor velocidades menores (limites de velocidade, dispositivos físicos como estreitamento da 
via, lombada, chicanas, etc.); 

 Controlar o acesso em algumas áreas específicas, por exemplo, no centro; 

 Criar incentivos, como por exemplo, favorecer o uso de carona solidária ou a locação de veículos 
de curta duração. 

Essas medidas devem ser acompanhadas pela oferta de alternativas de boa qualidade, seja pelo 
transporte coletivo, ou pelo transporte individual em rotas alternativas (anel viário, estacionamento na 
entrada da área controlada, etc.). 

Figura 68 – Menos espaço para o transporte motorizado individual 

 

3.4 Carga e Descarga 

O programa aborda propostas para regular e controlar o estacionamento e a operação de carga e 
descarga em áreas de potencial conflito com o transporte coletivo, mais particularmente nos futuros 
corredores de ônibus. Nesses corredores, a falta de espaço viário cria dificuldades para a circulação do 
transporte de carga e mais especificamente para a circulação de caminhões de grande porte e para o 
seu estacionamento. 

As ações propostas são: 

 Restringir as operações de carga e descarga em determinados horários e locais e restringir o 
tempo de parada; 

 Restringir o tamanho dos veículos e incentivar o uso de veículos mais respeitosos do meio 
ambiente 

 Implantar plataformas logísticas urbanas. 

Essas ações podem ser adaptadas para ser também implementadas de maneira diferenciada durante o 
período de obras para acompanhar os transportadores neste período, com propostas de alternativas 
para gerir as interferências causadas pelas obras. 

3.4.1 Restringir as operações de carga e descarga em determinados horários e locais 

Para minimizar os conflitos dos usos viários, é necessário restringir as operações de carga e descarga em 
determinados horários e locais. A nossa proposta é que as operações sejam proibidas nos eixos dos 
corredores de ônibus durante o período de pico (7h00-10h00 e 16h30-19h30). 

Áreas específicas poderão ser delimitadas para as operações de carga e descarga. Quando necessário, 
parte da calçada pode ser usada (deixando o mínimo para a passagem livre do pedestre). O tempo de 
parada pode ser limitado a 30 minutos para minimizar as interferências. 
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Figura 69 – Exemplo de áreas de carga/descarga nos corredores de ônibus de Paris 

 

 

 

 

3.4.2 Restringir o tamanho dos veículos e incentivar o uso de veículos mais respeitosos do meio 
ambiente 

Os veículos menores tem uma acessibilidade melhor sendo que as manobras e o estacionamento são 
facilitados. Eles impactam menos os outros veículos e se inserem melhor no tráfego. Ainda, eles podem 
ser conduzidos por motoristas que não tem a carteira de caminhão pesado. Por outro lado, isso gera 
mais veículos para transportar a mesma carga, criando mais congestionamento e mais poluição. Para 
limitar esses efeitos, os veículos menores podem ser elétricos. Mesmo assim, induz custos adicionais ao 
transporte de carga. 

Figura 70 – Tipos de veículos alternativos (a direita: veículo de 5,5t elétrico, a esquerda: triciclo de “La Petite Reine”) 

 

 

3.4.3 Implantar Plataformas Logísticas Urbanas  

O uso de uma plataforma logística, na entrada da cidade, por exemplo, na interseção da BR-230 com a 
BR-101 ou ainda junto com a ferrovia, permite regrupar as cargas para um mesmo cliente as cargas e 
otimizar o trajeto final dentro da cidade, reduzindo os custos e o número de caminhões. 

Outra plataforma logística urbana, menor, poderia ser implantada na entrada do centro de João Pessoa, 
associada a uma restrição dos veículos de carga no centro da cidade, onde as ruas são menores e onde 
os caminhões grandes geram mais impactos. O trajeto final poderia ser feito por veículos elétricos 
inclusive triciclos ou até por bicicleta. 

Área de carga/descarga junto 
ao corredor Área de carga/descarga junto 

á faixa de veículos 
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4 Avaliação do Programa de Melhoria do Transporte Coletivo 

Os impactos das ações do programa de transporte coletivo foram analisados através da avaliação 
socioeconômica (custo-benefício) e da avaliação das emissões de GEE. 

4.1 Avaliação socioeconômica 

4.1.1 Objetivos da avaliação socioeconômica e principais indicadores 

A avaliação socioeconômica de um projeto estima os custos e benefícios para a sociedade, em unidades 
monetárias, ao longo de um período de análise. 

A avaliação socioeconômica se baseia na comparação entre as situações “sem projeto” e “com projeto”, 
sendo que a situação “sem projeto” é definida como a situação mais provável na ausência do 
empreendimento. 

A avaliação dos custos e benefícios ligados ao projeto permite dispor dos principais indicadores 
socioeconômicos e de viabilidade apresentados a seguir: 

4.1.1.1 Valor Presente Liquido (VPL) 

O VPL corresponde à soma algébrica dos valores do fluxo de um projeto, atualizados  a uma taxa de 
desconto adequada. O projeto é considerado viável se o valor presente líquido for positivo (VPL>0). 

      
     

      

 

   

 

Onde: 

VPL = Valor Presente Líquido 

Bt = benefícios econômicos do projeto ao longo do período t=1 até t=n 

Ct = custos econômicos do projeto ao longo do período t=1 até t=n 

n = horizonte temporal da análise; 

t = período; 

i = taxa de desconto econômico. 

A taxa de desconto econômico tem como objetivo tomar em conta o valor da moeda no tempo e o 
custo de oportunidade dos recursos. Desta forma os custos e benefícios não são valorizados da mesma 
forma, dependendo do ano que eles acontecem. 

4.1.1.2 Relação Benefício/Custo (B/C) 

A relação B/C é a relação entre o beneficio atualizado e o custo atualizado. O projeto é considerado 
viável se a relação B/C for maior que 1. 

4.1.1.3 Taxa Interna de Retorno Econômico (TIRE) 

A TIRE é a taxa de desconto que anula o Valor Presente Líquido do projeto, onde a soma atualizada dos 
fluxos de caixa, positivos e negativos, do empreendimento durante todo o período de análise é 
equivalente a zero. Quanto maior for a TIRE, mais atraente é o projeto. O projeto é considerado viável 
se a taxa interna de retorno (TIR) for superior à taxa de desconto econômico. 

4.1.2 Valorização dos impactos do projeto 

A avaliação do projeto é realizada por grupo de beneficiados: 

 Os usuários; 

 Os terceiros (beneficiários das externalidades); 
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 Os operadores de transporte coletivo; 

 O poder público. 

A soma da avaliação de cada grupo, comparada com o custo de investimento, determina a avaliação do 
projeto para a sociedade. 

Neste caso, a avaliação considera apenas o modo Transporte Coletivo. Os impactos do projeto no 
transporte individual motorizado não foram levados em conta, pelo fato de não existir dados suficientes 
para esta avaliação. 

4.1.2.1 Custos e Benefícios dos Usuários 

Os custos e benefícios dos usuários de transporte coletivo são as variações nos seguintes itens: 

 Tempo de viagem: como foi considerado que a tarifa da passagem permanece igual com ou sem 
o projeto, não há variação de custo;  

 Custo de transporte: o usuário se beneficia de uma redução do tempo de viagem, valorizada 
através do valor do tempo. 

4.1.2.2 Custos e Beneficios para os Terceiros (externalidades) 

Os terceiros são as pessoas que aproveitam indiretamente do projeto. Os custos e benefícios calculados 
correspondem às variações dos seguintes itens: 

 Emissões de GEE (CO2); 

 Poluição do ar (CO, HC, MP, NOx, SOx). 

Todas essas variações são ligadas à variação da quilometragem percorrida pela frota do transporte 
coletivo. 

Observa-se que o impacto do projeto sobre os usuários dos outros modos de transportes, em particular 
os usuários do transporte motorizado individual, não foi incluído nesta avaliação. No entanto, o projeto 
poderia gerar modificações de itinerários para o transporte individual motorizado com o possível 
aumento dos itinerários, gerando impactos negativos sobre o consumo de combustível e os tempos de 
viagens. 

4.1.2.3 Custos e Beneficios para os operadores de transporte coletivo 

Para os operadores, os custos e benefícios correspondem as variações dos seguintes itens: 

 Receitas operacionais: as receitas não evoluem, pois a demanda é constante entre a situação 
sem e com o projeto, assim como a tarifa; 

 Custos operacionais: os custos variam de acordo com a evolução da quilometragem total 
percorrida pela frota e do custo quilométrico operacional. A reestruturação da rede de 
transporte coletivo permite uma economia nos custos operacionais. 

4.1.2.4 Custos e Beneficios para o poder público 

Para o poder público, os custos e benefícios correspondem à variação dos impostos recebidos sobre a 
tarifa de ônibus. Como foi considerado que o projeto não gera nova demanda de usuários, o projeto 
também não gera impacto para o Poder Público. 

Os custos de investimento do projeto são avaliados separadamente. 

4.1.2.5 Investimento 

O investimento corresponde ao custo de implantação das infraestruturas e do material rodante. 
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4.1.3 Hipóteses e parâmetros da avaliação 

4.1.3.1 Período de avaliação 

Foi considerado para a avaliação o período de análise de 20 anos após o inicio da operação completa 
dos corredores, ou seja, de 2016 até 2035. O período das obras é de 2014 a 2015. 

A avaliação foi realizada com base nos dois horizontes de projeto: 2012 e 2032, correspondentes aos 
anos simulados no estudo de demanda. Foram aplicadas taxas de crescimentos anuais médios para 
reconstituir o fluxo de caixa dos impactos do projeto para os anos que não foram simulados. 

4.1.3.2 Unidades monetárias e taxa de desconto econômico 

A avaliação é realizada em reais (R$) constantes de janeiro 2013. 

A taxa de desconto econômico é de 12% por ano para o período da avaliação. 

4.1.3.3 Valor do tempo 

O valor do tempo serve para estimar os benefícios advindos da redução do tempo de viagem, 
considerando que o tempo despendido em transporte poderia ser utilizado em outras atividades 
(trabalho, lazer...). Esse tempo foi valorizado em 30% do valor do tempo de trabalho. O valor do tempo 
de trabalho, por sua vez, foi avaliado pelo salário, acrescido dos demais custos fixos e trabalhistas 
incorridos pelo empregador (estimados em 100% do salário). 

O salário médio do brasileiro em 2012, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, 
é de R$ 1.507,00. Desta forma, o valor do tempo de 2012 é de R$ 5,38 (considerando 168 h mensais). O 
valor do tempo de 2013 foi corrigido pela evolução do PIB brasileiro entre 2012 e 2013 (0,9%) e foi 
estimado em R$ 5,43 / hora. 

Esse resultado para o valor do tempo é coerente com o resultado obtido aplicando as recomendações 
do Banco Mundial, que sugere que seja considerado 30% da renda familiar bruta/hora (R$ 5,47/hora em 
2012). 

Observa-se que o valor do tempo foi calculado a partir do salário médio no nível nacional, e não do 
município de João Pessoa, para evitar diferenças nacionais na avaliação dos projetos. No entanto, 
observa-se que a média do município de João Pessoa é próxima à média nacional. 

4.1.3.4 Custo de operação 

O custo de operação da rede de transporte coletivo urbano de João Pessoa é de 3,48 R$ / veículo.km 
(com tributos), conforme custo unitário indicado na planilha de custos do transporte coletivo da cidade. 

Em situação de projeto, foi estimado um aumento de 10% dos custos operacionais, tomando em conta a 
evolução da frota. 

4.1.3.5 Valorização das emissões de CO2 e de poluentes 

Durante a fase de obras, os índices de emissões de CO2 por quilômetro de via construída são os 
recomandados pelo documento GEE – TEEMP Model adaptado aos projetos de BRT. 

Tabela 34 – Fatores de emissões de CO2 por quilometro de via construída (fonte : Calculating Greenhouse Gas Benefits of 
Global Environment Facility Transportation Projects, GEF) 

  Quantidade (ton/km) 
Fator de emissão de CO2 

(ton/ton de material) 

  2015 2025 2035 2015 2025 2035 

Concreto 737,8 737,8 737,8 0,99 0,99 0,99 

Asfalto 403,5 403,5 403,5 0,03 0,03 0,03 

Aço 143,2 143,2 143,2 2,50 2,50 2,50 



Consórcio Oficina – Setec International – Setec Hidrobrasileira 
RF 04 – Diretrizes e Programa de Melhoria da Oferta do Transporte Público  

100 

 

Em fase de operação, os índices de emissões de CO2 e de poluentes emitidos por quilômetros 
percorridos são os mencionados no Relatório Geral da ANTP versão 2011 e apresentados na tabela 
abaixo. 

Tabela 35 - Fatores de emissões de poluentes e de CO2 por quilometro percorrido (Fonte : ANTP) 

  Poluentes 

Indicador CO HC MP NOx SOx CO2 

Emissão ônibus (g/km) 13,40 2,05 0,47 9,81 0,13 1.197,00 

Emissão auto (g/km) 11,40 3,17 0,08 0,75 0,07 196,00 

Emissão moto (g/km) 10,40 2,61 0,05 0,12 0,02 81,70 

Custo emissão ônibus (R$/km) 0,0124 0,0084 0,0114 0,0465 0,0023 0,1768 

Custo emissão auto (R$/km) 0,0105 0,0130 0,0019 0,0036 0,0013 0,0269 

Custo emissão moto (R$/km) 0,0096 0,0107 0,0012 0,0006 0,0004 0,0121 

4.1.3.6 Empreendimento e custos de investimentos 

O empreendimento consiste na implantação de quatro corredores de ônibus bidirecionais (laterais ou 
centrais), com uma extensão acumulada de 26,2 km na cidade de João Pessoa. 

Tabela 36 – Extensão dos corredores previstos (km) 

Corredor Canteiro Central Porta Esquerda Porta Direita Total 

Cruz das Armas 3,76 1,41 1,25 6,42 

Dois de Fevereiro - - 8,17 8,17 

Pedro II 6,30 - 1,58 7,88 

Epitácio Pessoa 3,70 - - 3,70 

O custo global do projeto está estimado em R$ 188 milhões. A implantação é prevista em dois anos, em 
2014 e 2015. Foi considerado um custo de R$ 94 milhões por ano. 

4.1.3.7 Evolução da frota de ônibus 

Com a implantação dos corredores de ônibus, está prevista uma evolução da frota, conforme 
apresentado no presente relatório e mostrado no quadro a seguir. 

Tabela 37 – Evolução da frota 

Tipo de veículo 
Rede Atual Rede Proposta 

Atual 2012 2032 

Micro 0 51 66 

Encurtado 16 16 19 

Convencional 491 124 179 

Padron 27 89 75 

Articulado 11 69 92 

Total 545 349 431 

4.1.3.8 Demanda e Inidicadores de Transporte em situação de referência (rede atual) e de projeto 
(rede proposta) 

As simulações foram realizadas na hora de pico da manhã para os anos 2012 e 2032. Os resultados 
foram apresentados em capítulos anteriores e são sintetizados na tabela a seguir. 
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Tabela 38 – Indicadores de Transporte Coletivo, na Hora de Pico da Manhã, em 2012 e 2032  

Indicador 
2012 2032 

Rede Atual Rede Proposta Rede Atual Rede Proposta 

Passageiro x km 313.294 319.147 355.845 397.820 

Passageiro x h 14.045 13.497 17.298 16.929 

Extensão Média da Viagem (km) 6,42 5,39 6,24 5,66 

Velocidade Dentro do Veículo (km/h) 22,31 23,65 20,57 23,5 

Para a valorização anual dos ganhos de tempo, foi estimada a demanda anual, com base em índices 
permitindo extrapolar a demanda simulada na hora de pico para os outros períodos do dia e para o ano. 

Estes índices foram calculados considerando dos dados detalhados de demanda do ano base (2012), 
apresentados no Relatório RF03. 

Tabela 39 – Índices entre as demandas por períodos 

Ratio Valor 

Demanda HPM / Demanda DU 7,9% 

Demanda HPS / Demanda DU 9,2% 

Demanda Año / Demanda DU 330 

A demanda diária e anual foi estimada com base nos resultados das simulações de demanda em 2012 e 
2032, apresentados em capítulos precedentes.  

O total de viagens (total da matriz OD) é considerado constante entre a situação sem e com o projeto. O 
projeto não atrai novos usuários, vindo da transferência modal (usuários de outros modos, por exemplo, 
o transporte individual motorizado) ou da indução de demanda na rede de transporte coletivo (usuários 
novos que não realizavam viagens). 

O total de passageiros, com a compatibilização dos usuários integrados (um usuário que realiza uma 
integração é contado duas vezes), aumenta na situação com o projeto, já que a implantação de 
corredores de média capacidade, com a reestruturação da rede num sistema “Tronco-Alimentador” e a 
implantação de terminais de transbordo, gera um aumento da taxa de integração. 

Tabela 40 – Indicadores de demanda diária e anual 

Indicador 
2012 2032 

Rede Atual Rede Proposta Rede Atual Rede Proposta 

Passageiros (DU) 48 800 59 211 57 026 70 286 

Integração 32% 60% 33% 64% 

Viagens (DU) 37 082 37 082 42 877 42 877 

Viagens (Anual) 12 237 004 12 237 004 14 149 418 14 149 418 

Para avaliar as variações de emissões de CO2 e de poluentes, assim como as variações de custos 
operacionais, é necessário conhecer a quilometragem total percorrida anualmente pela totalidade da 
frota da rede de transporte coletivo. 

Em situação de referência (sem o projeto), a quilometragem total percorrida é de 45,9 milhões de 
veículos.km/ano em 2012, conforme apresentado no Relatório RF03 e segundo dados disponibilizados 
pelos operadores. A velocidade média dos ônibus é de 22,3 km/h e a frota é de 545 veículos. 

Com a implantação dos corredores e a utilização de veículos de maior capacidade nesses eixos, é 
possível uma economia na quilometragem total percorrida pela frota. A economia realizada foi estimada 
através da extensão dos corredores e da comparação da velocidade média e do carregamento 
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ônibus/hora nesses eixos na situação com e sem projeto. A redução de quilometragem estimada é cerca 
de 10%. 

Tabela 41 – Quilometragem anual percorrido pela frota 

Indicador 
2012 2032 

Rede Atual Rede Proposta Rede Atual Rede Proposta 

Frota 545 349 673 431 

Velocidade Dentro do Veículo (km/h) 22,3 23,7 20,6 23,5 

Veh.Km Anual Estimado 45 925 860 40 981 356 52 293 037 44 982 152 

4.1.4 Resultados 

As tabelas a seguir apresentam a valorização dos custos e benefícios apresentados nos itens anteriores, 
atualizados. 

Tabela 42 – Valorização dos custos e benefícios do projeto por grupo de beneficiado (em Milhões R$2013) 

Grupo de beneficiado TOTAL 

Usuários (Redução de tempo de viagem) 27,9 

Operadores (Economia nos custos operacionais) 124,1 

Terceiros (Poluição e Emissões GEE) 9,2 

Total 161,1 

O projeto beneficia toda a sociedade: 

 Os principais benefícios provem da economia dos custos operacionais permitidos pelo projeto, 
graça a redução da frota e das quilometragens percorridas. Esses benefícios poderão ser 
redistribuídos ao projeto, através da participação financeira direta ou indireta do operador na 
implantação do empreendimento (inclusive na renovação da frota de ônibus ou na compra de 
novos equipamentos, por exemplo), reduzindo assim o ônus par ao poder público; 

 Outro beneficio do projeto é a redução do tempo de viagem para os usuários, que economizam 
globalmente cerca de um milhão de horas por ano nos transportes coletivos; 

 O projeto permite também redução das externalidades, com a redução das emissões de GEE e 
da poluição do ar. 

Os indicadores socioeconômicos do projeto são apresentados na tabela a seguir. 

Tabela 43 – Indicadores socioeconômicos do projeto (R$ Milhões atualizados em 2013) 

Indicadores socioeconomicos Total atualizado 

Investimento atualizado (M R$2013) -158,9 

Benefícios atualizados (M R$2013) 161,1 

Valor Presente Liquido (M R$2013) 2,3 

Relação B/C 1,01 

TIR 12,2% 

O projeto é viável do ponto de vista socioeconômico, apresentando um Valor Presente Liquido positivo 
e um TIR de 12,2%, superior à taxa de desconto econômico (12%).  

4.2 Avaliação das emissões de GEE 

O impacto do projeto em termos de emissões de GEE também foi estimado, ele foi calculado 
considerando os seguintes itens: 

 Emissões geradas na fase de obras; 
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 Redução das emissões na fase de operação, ligadas na redução da quilometragem percorrida 
pelos ônibus. 

O projeto permite uma redução anual de cerca de 7 mil toneladas equivalentes de CO2 durante a fase de 
operação. 

A tabela a seguir apresenta o impacto do projeto nas emissões de GEE. 

Tabela 44 – Impacto do projeto nas emissões de GEE 

Impacto do projeto nas emissões de GEE Total (t EqCO2) 

Fase de obras (2014-2015) 28 790 

Fase de operação : Ano 2012 -5 919 

Fase de operação: Ano 2032 -8 596 

Total da fase de operação em 20 anos (2016-2036) -153 166 

Impacto do projeto nas emissões GEE em 20 anos -124 376 
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5 Anexo – Carregamento das linhas troncais 

5.1 Carregamento das linhas troncais simulado para a demanda de 2012 

5.1.1 Linhas troncais do Terminal Cruz das Armas 

Figura 71 – Carregamento da Linha TC01 – Terminal Cruz das Armas – Terminal Metropolitano 

 

Figura 72 – Carregamento da Linha TC02 – Terminal Cruz das Armas – Terminal Aeroclube 
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Figura 73 – Carregamento da Linha TI01 – Terminal Cruz das Armas – T. Pedro II, via Lagoa, Epitácio Pessoa e T. Aeroclube 

 

Figura 74 – Carregamento da Linha TI02 – T. Cruz das Armas – Lagoa, via Terminal Dois de Fevereiro, BR 230 e Epitácio Pessoa 
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Figura 75 – Carregamento da Linha TI05 – Terminal Cruz das Armas – Terminal Aeroclube, via Terminal Dois de Fevereiro, 
Terminal Pedro II e orla 

 

Figura 76 – Carregamento da Linha TI06 – Terminal Cruz das Armas – Terminal Aeroclube, via Lagoa e Epitácio Pessoa 
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5.1.2 Linhas troncais do Terminal Dois de Fevereiro (linhas TI02 e TI05 já apresentadas) 

Figura 77 – Carregamento da Linha TD01 – Terminal Dois de Fevereiro – Terminal Aeroclube, via Lagoa e Epitácio Pessoa 

 

Figura 78 – Carregamento da Linha TI03 – Terminal Mangabeira – Terminal Metropolitano, via Terminal Dois de Fevereiro 
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5.1.3 Linhas troncais do Terminal Pedro II (linhas TI01, TI03 e TI05 já apresentadas) 

Figura 79 – Carregamento da Linha TM01 – Terminal Pedro II – Terminal Metropolitano, via Av. Beira Rio 

 

Figura 80 – Carregamento da Linha TM02 – Terminal Pedro II – Terminal Metropolitano, via Av. Pedro II 
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Figura 81 – Carregamento da Linha TM03 – Terminal Pedro II – Terminal Metropolitano, via Epitácio Pessoa 

 

Figura 82 – Carregamento da Linha TM04 – Terminal Pedro II – Terminal Aeroclube, via Av. Beira Rio 
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5.1.4 Linhas troncais do Terminal Aeroclube (linhas TI01, TI05, TI06 e TC02 já apresentadas) 

Figura 83 – Carregamento da Linha TA01 – Terminal Aeroclube – Terminal Metropolitano, via Rui Carneiro e Epitácio Pessoa 

 

Figura 84 – Carregamento da Linha TA02 – Terminal Aeroclube – Terminal Metropolitano, via Epitácio Pessoa 
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Figura 85 – Carregamento da Linha TA03 – Terminal Aeroclube – Terminal Metropolitano, via Tancredo Neves 

 

Figura 86 – Carregamento da Linha TA04 – Terminal Aeroclube – Terminal Metropolitano, via Tancredo Neves e Mandacarú 
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5.2 Carregamento das linhas troncais simulado para a demanda de 2032 

5.2.1 Linhas troncais do Terminal Cruz das Armas 

Figura 87 – Carregamento da Linha TC01 – Terminal Cruz das Armas – Terminal Metropolitano 

 

Figura 88 – Carregamento da Linha TC02 – Terminal Cruz das Armas – Terminal Aeroclube 
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Figura 89 – Carregamento da Linha TI01 – Terminal Cruz das Armas – T. Pedro II, via Lagoa, Epitácio Pessoa e T. Aeroclube 

 

Figura 90 – Carregamento da Linha TI02 – T. Cruz das Armas – Lagoa, via Terminal Dois de Fevereiro, BR 230 e Epitácio Pessoa 
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Figura 91 – Carregamento da Linha TI05 – Terminal Cruz das Armas – T. Aeroclube, via T. Dois de Fevereiro, T. Pedro II e orla 

 

Figura 92 – Carregamento da Linha TI06 – Terminal Cruz das Armas – Terminal Aeroclube, via Lagoa e Epitácio Pessoa 
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5.2.2 Linhas troncais do Terminal Dois de Fevereiro (linhas TI02 e TI05 já apresentadas) 

Figura 93 – Carregamento da Linha TD01 – Terminal Dois de Fevereiro – Terminal Aeroclube, via Lagoa e Epitácio Pessoa 

 

Figura 94 – Carregamento da Linha TI03 – Terminal Mangabeira – Terminal Metropolitano, via Terminal Dois de Fevereiro 
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5.2.3 Linhas troncais do Terminal Pedro II (linhas TI01, TI03 e TI05 já apresentadas) 

Figura 95 – Carregamento da Linha TM01 – Terminal Pedro II – Terminal Metropolitano, via Av. Beira Rio 

 

Figura 96 – Carregamento da Linha TM02 – Terminal Pedro II – Terminal Metropolitano, via Av. Pedro II 
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Figura 97 – Carregamento da Linha TM03 – Terminal Pedro II – Terminal Metropolitano, via Epitácio Pessoa 

 

Figura 98 – Carregamento da Linha TM04 – Terminal Pedro II – Terminal Aeroclube, via Av. Beira Rio 
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5.2.4 Linhas troncais do Terminal Aeroclube (linhas TI01, TI05, TI06 e TC02 já apresentadas) 

Figura 99 – Carregamento da Linha TA01 – Terminal Aeroclube – Terminal Metropolitano, via Rui Carneiro e Epitácio Pessoa 

 

Figura 100 – Carregamento da Linha TA02 – Terminal Aeroclube – Terminal Metropolitano, via Epitácio Pessoa 
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Figura 101 – Carregamento da Linha TA03 – Terminal Aeroclube – Terminal Metropolitano, via Tancredo Neves 

 

Figura 102 – Carregamento da Linha TA04 – Terminal Aeroclube – Terminal Metropolitano, via Tancredo Neves e Mandacarú 

 




